
 

 

 

 

 



 

 

Crèdits 

 

Empresa adjudicatària i coordinació dels treballs: 

 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  

 

 

 

Carles E. Casabona Ferré, ambientòleg 

Enric de Bargas i Sellarés, ambientòleg 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de: 

SERPA, Enginyeria i Consultoria Ambiental 

Ponç Feliu Latorre, biòleg 

Aleix Comes, Enginyer de camins 

Anna Puigdemont, ambientòloga 

Eduard Llandrich, geograf 

Anna Quintana, biòloga 

Emma Soy, Enginyiera agrònoma 

 

 

 

 

SPORA, Serveis Ambientals 

Pere Serrano, ambientòleg 

Anna Camp, ambientòloga 

Helena Puigdevall, geògrafa 

Josep Alberich, ambientòleg 

Mireia Martínez, direcció i administració d’empreses 

 

 

 

 

Traça, Estudi de Serveis Ambientals 

C/ Creu, 19, 3er-2a; 17002; Girona 
972 913 311 - www.traça.cat – estudiambiental@gmail.com 



 

 

Índex 
0. Introducció al procés d’Agenda 21 Local ................................................. 9 

0.1. Antecedents .............................................................................................9 

0.2. Objectius ...............................................................................................10 

0.3. Metodologia ...........................................................................................10 

1. Generalitats.......................................................................................12 

1.1. Emmarcament geogràfic ..........................................................................12 

1.2. Límits geogràfics.....................................................................................13 

2. Descripció de l’entorn físic ...................................................................14 

A. Memòria descriptiva...................................................................................14 

2.1. Clima i meteorologia ...............................................................................14 

2.1.1. Temperatura ................................................................................................ 14 

2.1.2. Precipitacions............................................................................................... 15 

2.1.3. Humitat relativa ........................................................................................... 17 

2.1.4. Vents .......................................................................................................... 18 

2.1.5. Irradiació solar ............................................................................................. 19 

2.2. Geologia i geomorfologia .........................................................................21 

2.2.1. Marc geològic general ................................................................................... 21 

2.2.2. Geomorfologia.............................................................................................. 23 

2.2.3. Patrimoni geològic ........................................................................................ 27 

2.3. Sòls ......................................................................................................28 

2.4. Hidrologia i Hidrogeologia ........................................................................31 

2.4.1. Hidrologia superficial..................................................................................... 31 

2.4.2. Hidrologia subterrània ................................................................................... 40 

B. Diagnosi estratègica ..................................................................................45 

2.5. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica ....................................45 

2.6. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces .....................................47 

3. Aspectes de Sostenibilitat Ambiental.....................................................48 

3.1. Anàlisi del territori ..................................................................................48 

A. Memòria descriptiva...................................................................................48 

3.1.1. Usos del sòl i evolució. Comparativa any 1993 i 2003........................................ 48 

3.1.2. Aspectes territorials i planejament directriu ..................................................... 52 

3.1.3. Estructura urbana......................................................................................... 57 

3.1.4. Anàlisi del planejament urbanístic municipal .................................................... 64 

3.1.5. Patrimoni cultural i arquitectònic .................................................................... 69 

3.1.6. Espais verds urbans, espais lliures i espais periurbans....................................... 73 

3.1.7. Qualitat dels diferents espais públics............................................................... 76 

3.1.8. Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals .................................. 78 



 

 

B. Diagnosi estratègica ..................................................................................85 

3.1.9. Descriptors i resum divulgatiu ........................................................................ 85 

3.1.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces ......................................... 88 

3.2. Biodiversitat i paisatge ............................................................................90 

A. Memòria descriptiva...................................................................................90 

3.2.1. Comunitats naturals i diversitat biològica......................................................... 90 

3.2.2 Paisatge i elements paisatgístics singulars .......................................................107 

3.2.3. Estat de conservació i gestió dels espais naturals i rurals..................................114 

3.2.4. Gestió dels cursos fluvials i zones humides .....................................................120 

3.2.5. Efecte barrera i fragmentació dels espais lliures ..............................................126 

3.2.6. Connectivitat funcional, social i paisatgística ...................................................128 

3.2.7. Altres aspectes i impactes significatius associats al sòl no urbà .........................128 

B. Diagnosi estratègica ................................................................................ 130 

3.2.8. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica .........................................130 

3.2.9. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces ..........................................132 

3.3. Riscos ambientals ................................................................................. 134 

A. Memòria descriptiva................................................................................. 134 

3.3.1. Riscos ambientals d’origen natural .................................................................134 

3.3.2. Riscos ambientals relacionats amb les activitats antròpiques.............................145 

3.3.3. El Pla d’emergències municipal i els plans d’actuació ........................................154 

B. Diagnosi estratègica ................................................................................ 157 

3.3.4. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica .........................................157 

3.3.5. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces ..........................................160 

3.4. Mobilitat .............................................................................................. 162 

A. Memòria descriptiva................................................................................. 162 

3.4.1. Mobilitat supramunicipal ...............................................................................163 

3.4.2. Mobilitat dins el municipi ..............................................................................175 

3.4.3. Transport públic ..........................................................................................181 

3.4.4. Impactes ambientals de les infraestructures viàries .........................................184 

3.4.5. Mobilitat no motoritzada...............................................................................187 

B. Diagnosi estratègica ................................................................................ 190 

3.4.6. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi Estratègica.........................................190 

3.4.7. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces ..........................................194 

3.5. Balanç de l’aigua................................................................................... 195 

A. Memòria descriptiva................................................................................. 195 

3.5.1. Abastament d’aigües....................................................................................196 

3.5.2. Aigües residuals ..........................................................................................203 

3.5.3. Aigües plujanes ...........................................................................................204 

3.5.4. Recs urbans ................................................................................................205 



 

 

3.5.5. Esquema del curs de l’aigua..........................................................................206 

B. Diagnosi estratègica ................................................................................ 207 

3.5.6. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica.........................................207 

3.5.7. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats ...........................................209 

3.6. Contaminació atmosfèrica. Balanç d’emissions.......................................... 210 

A. Memòria descriptiva................................................................................. 210 

3.6.1. Anàlisi dels principals focus emissors i estimació de les emissions......................210 

3.6.2. Balanç d’emissions.......................................................................................215 

3.6.3. Immissions de contaminants mesurats ...........................................................218 

3.6.4. Episodis de contaminació. Climatologia de la zona i relació amb processos de 
contaminació........................................................................................................221 

3.6.5. Plans de protecció........................................................................................222 

3.6.6. Contaminació odorífera ................................................................................222 

3.6.7. Contaminació lumínica .................................................................................222 

B. Diagnosi estratègica ................................................................................ 224 

3.6.8. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica .........................................224 

3.6.9. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces ..........................................225 

3.7. Soroll .................................................................................................. 226 

A Memòria descriptiva.................................................................................. 226 

3.7.1. Antecedents. Estudis d’acústica del municipi ...................................................227 

3.7.2. Normativa reguladora existent ......................................................................227 

3.7.3. Principals fonts de soroll del municipi. ............................................................230 

3.7.4. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu del soroll (diürn i nocturn i per temporades) .........231 

3.7.5. Mapa de sensibilitat acústica municipal. Cadastre sònic ....................................232 

B. Diagnosi estratègica ................................................................................ 234 

3.7.6. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica.........................................234 

3.7.7. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats ...........................................235 

3.8. Residus ............................................................................................... 236 

A. Memòria descriptiva................................................................................. 236 

3.8.1. Residus municipals. Marc legislatiu. ...............................................................236 

3.8.2. Neteja viària. ..............................................................................................254 

3.8.3. Runes i residus de la construcció. ..................................................................255 

3.8.4. Residus industrials.......................................................................................255 

3.8.5. Residus sanitaris .........................................................................................258 

3.8.6. Residus ramaders ........................................................................................259 

3.8.7. Abocaments incontrolats ..............................................................................260 

3.8.8. Balanç de residus ........................................................................................261 

B. Diagnosi estratègica ................................................................................ 262 

3.8.9. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica .........................................262 

3.8.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces ........................................267 



 

 

3.9. Estructura Energètica ............................................................................ 269 

A. Memòria descriptiva................................................................................. 269 

3.9.1. Inventari d’infraestructures energètiques........................................................270 

3.9.2. Instal·lacions de cogeneració termoelèctrica. ..................................................270 

3.9.3. Fonts i consums d’energia. Consum total i per sectors. Estacionalitat. ................271 

3.9.4. Anàlisi de la gestió energètica municipal.........................................................275 

3.9.5. Energies renovables.....................................................................................277 

3.9.6. Impactes generats pels diferents tipus d’energia, contaminació lumínica i 
electromagnètica. .................................................................................................281 

3.9.7. Balanç d’energia..........................................................................................281 

B. Diagnosi estratègica. ............................................................................... 282 

3.9.8. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica .........................................282 

3.9.9. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces ..........................................283 

4. Aspectes de sostenibilitat econòmica ..................................................284 

A. Memòria descriptiva................................................................................. 284 

4.1. Estructura econòmica general del municipi............................................... 284 

4.2. Àrees d’influència i dependència exterior del municipi................................ 286 

4.3. Mercat de treball i població activa ........................................................... 288 

4.3.1 Població activa i mercat de treball...................................................................288 

4.3.2. Estructura sectorial dels llocs de treball. Estacionalitat .....................................289 

4.3.3. Atur i nivells de protecció .............................................................................292 

4.4. Anàlisi del sector primari........................................................................ 295 

4.4.1. L’agricultura................................................................................................297 

4.4.2. La ramaderia ..............................................................................................301 

4.4.3. L’explotació dels boscos ...............................................................................303 

4.5. Anàlisi del sector secundari .................................................................... 305 

4.5.1. Evolució del sector industrial en l’entorn geogràfic i les perspectives de creixement 
per sectors d’activitat ............................................................................................305 

4.5.2. Nombre i tipus d’indústries per sectors d’activitats...........................................307 

4.5.3. Ubicació i caracterització de les zones industrials .............................................309 

4.5.4. Classificació de les activitats econòmiques amb incidència ambiental i econòmica 310 

4.5.5. Incidència i riscos associats a les indústries ....................................................311 

4.5.6. Determinar els millors sectors d’inversió industrial o tecnològic en termes de 
sostenibilitat econòmica (generació d’ocupació) i ambiental. ......................................312 

4.5.7 Activitats extractives.....................................................................................312 

4.6. Anàlisi del sector terciari: comerç i serveis ............................................... 314 

4.6.1. Caracterització del sector terciari ...................................................................314 

4.6.2. Anàlisi de l’oferta comercial (inclòs mercats) ...................................................315 

4.6.3. Anàlisi de la intensitat comercial i els hàbits de consum de la població ...............318 

4.6.4. Anàlisi i característiques del sector serveis......................................................318 



 

 

4.6.5. Anàlisi de l’oferta turística, turisme rural, d’espais naturals i esportius ...............320 

B. Diagnosi estratègica ................................................................................ 324 

4.7. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica .................................. 324 

4.8. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces ................................... 328 

5. Aspectes de sostenibilitat social .........................................................330 

A. Memòria descriptiva................................................................................. 330 

5.1. Població............................................................................................... 330 

5.1.1. Evolució i estructura de la població ................................................................330 

5.1.2. Moviment migratori......................................................................................333 

5.1.3. Unitats domèstiques ....................................................................................335 

5.2. Habitatge............................................................................................. 337 

5.2.1. Evolució del nombre d’habitatges...................................................................337 

5.2.2. Característiques dels habitatges ....................................................................339 

5.3. Telecomunicacions i connectivitat ........................................................... 342 

5.3.1. Evolució i característiques de les telecomunicacions .........................................342 

5.3.2. Infraestructures de les telecomunicacions.......................................................343 

5.3.3. Accessibilitat territorial als mitjans.................................................................344 

5.3.4. Usabilitat i nivell de satisfacció ......................................................................346 

5.3.5. La gestió globalitzada de les telecomunicacions ...............................................346 

5.3.6. Aspectes de la connectivitat supramunicipal....................................................346 

5.4. Salut i protecció social........................................................................... 347 

5.4.1. Serveis sanitaris ..........................................................................................347 

5.4.2. Ús dels serveis mèdics i grau de satisfacció sanitària........................................348 

5.4.3. Consum farmacèutic i automedicació..............................................................349 

5.4.4. Principals factors de risc i causes de mortalitat................................................350 

5.4.5. Serveis socials i recursos d’atenció ciutadana..................................................352 

5.4.6. Anàlisi de les problemàtiques socials detectades..............................................354 

5.5. Educació .............................................................................................. 357 

5.5.1. Població escolar. Nivells educatius per nuclis de població ..................................357 

5.5.2. Oferta educativa..........................................................................................359 

5.5.3. Educació ambiental ......................................................................................361 

5.6. Associacionisme i activitat cultural .......................................................... 362 

5.6.1. Associacions i entitats ..................................................................................362 

5.6.2. Equipaments municipals ...............................................................................362 

5.6.3. Oferta cultural.............................................................................................363 

5.6.4. Participació ciutadana ..................................................................................363 

5.6.5. Identitat ciutadana ......................................................................................364 

5.7. Seguretat ciutadana.............................................................................. 365 

5.7.1. Seguretat viària...........................................................................................365 



 

 

5.7.2. Accidentalitat i nivells de victimització............................................................365 

5.7.3. Nivells de seguretat ciutadana.......................................................................365 

5.7.4. Conflictivitat i nivells de convivència ciutadana................................................365 

5.8. Organització i gestió municipal ............................................................... 366 

5.8.1. Organització dels serveis municipals ..............................................................366 

5.8.2. Serveis implicats en la gestió ambiental del municipi........................................367 

5.8.3. Coordinació administrativa............................................................................368 

5.8.4. Gestió ambiental als serveis municipals ..........................................................369 

B. Diagnosi estratègica ................................................................................ 370 

5.9. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica .................................. 370 

5.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces ................................. 373 

Annex 1. Bibliografia............................................................................375 

Annex. 2. Plànols .................................................................................382 

 

 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Bordils 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  9 

0. Introducció al procés d’Agenda 21 Local 

0.1. Antecedents 

L’any 1972, la Conferència sobre el Medi Humà de les Nacions Unides celebrada a la ciutat 
d’Estocolm va marcar l’inici d’una època, en plantejar per primer cop la determinant pressió 
que les economies contemporànies exercien sobre el medi ambient i els recursos naturals amb 
efectes. El principi 14 de la Declaració assenyala “la planificació racional constitueix una eina 
essencial per reconciliar qualsevol conflicte entre les necessitats del desenvolupament i la 
necessitat de protegir i millorar el medi”. 

El concepte de desenvolupament sostenible apareix formulat per primera vegada en un 
document oficial en "El nostre futur comú", elaborat el 1987 per la que fou Primera Ministre de 
Noruega Gro Harlem Brundtland per encàrrec de les Nacions Unides. El document, que també 
es coneix amb el nom “d'Informe Brundtland", defineix el desenvolupament sostenible com: 

 

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

 

Els principis de l’Informe Brundtland foren acceptats de forma unànime per la comunitat 
internacional i aviat varen incorporar-se als grans instruments de planificació.  

El debat a l’entorn de l’informe Brundtland tingué com a principal conseqüència que l’any 1989 
les Nacions Unides convoquessin la Conferència per al Medi Ambient i el Desenvolupament, la 
qual acabaria celebrant-se l’any 1992 a la ciutat brasilera de Rio de Janeiro, aquesta 
Conferència es va popularitzar com la Cimera de la Terra.  

El concepte d’Agenda 21 té origen en aquesta Cimera de la Terra i es va concebre com un “Pla 
d’acció que elabora estratègies i un programa de mesures integrades per frenar l’efecte de la 
degradació ambiental i promoure un desenvolupament sostenible”. Per altra banda, el 
desenvolupament a escala local de l’Agenda 21 es concreta a la Carta d’Aalborg, Dinamarca, 
l’any 1994, en la I Conferència de les ciutats i els pobles sostenibles, i posteriorment, en els 
compromisos europeus de Lisboa (1996), Hannover (2000) i Aalborg+10 (2004). 

La Diputació de Girona, d’acord amb la seva adhesió el 1997 als principis de la Carta d’Aalborg 
i la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles, l’any 1998 posa en marxa el Programa de 
suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS), amb l’objectiu de 
difondre i promoure els principis de sostenibilitat subscrits a la Carta d’Aalborg i la Campanya 
Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles entre els municipis de les comarques gironines. 
L’objectiu final de la Diputació de Girona és ajudar a posar en marxa els processos d’Agenda 
21 Local mitjançant el suport a la redacció dels Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat.  

La modificació de les Bases del Programa suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat (PALS), aprovades pel Ple de la Corporació el 16 de juny de 1998 i publicades 
íntegrament en el BOP núm. 84 del dia 27 de juny de 1998, permet adherir-se a aquest 
programa agrupacions de municipis. D’aquí que es duguin a terme Agendes 21 
supramunicipals que permeten elaborar Agendes 21 conjuntament a municipis propers i de 
característiques semblants. 

Per tal d’encaminar-se cap a un desenvolupament sostenible, els municipis de Bordils, Juià, 
Sant Martí Vell i Sant Joan de Mollet, s’han adherit de forma conjunta als principis de la Carta 
d’Aalborg i al programa d’ajuts de la Diputació de Girona, per tal d’elaborar les Agendes 21 
locals de cadascun d’aquests municipis.  

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals, ha estat l’empresa adjudicatària, mitjançant concurs 
públic, de la redacció de les Agendes 21 Local d’aquests quatre municipis.  
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0.2. Objectius 

Al mateix temps aquest programa i segons el Plec de Prescripcions tècniques del conveni 
firmat entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Bordils, també juntament a l’elaboració 
del PALS es redactarà el PNU (Pla d’Usos del Sòl No Urbanitzable), el document de Participació 
i Comunicació de l’Agenda 21 Local i un Estudi de Connectivitat Paisatgística, Ecològica i Social.  

L’Ajuntament de Bordils s’adhereix a la Carta d’Aalborg en data de 6 de novembre de 2008, 
prenent el compromís d’implantar la seva Agenda 21 Local. Amb aquesta finalitat demana la 
sol·licitud de redacció del PALS el mateix dia (6 de novembre de 2008) i s’adhereix el 17 de 
febrer del 2009 al Programa de suport de la Diputació de Girona per a la redacció de Plans 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat, juntament amb Juià, Sant Martí Vell i Sant Joan de Mollet. 
L’Ajuntament de Bordils actua com a soci principal d’aquesta iniciativa supramunicipal, 
juntament amb els de Juià, Sant Martí Vell i Sant Joan de Mollet, que actuen com a socis 
integrants d’aquesta iniciativa. 

Els objectius principals de l’Agenda 21 de Bordils seran: 

• Dotar a l’Ajuntament de Bordils d’un document bàsic com és el Pla d’Acció Local cap a la 
Sostenibilitat, que ha de ser el punt de partida per desenvolupar l’Agenda 21 Local. 

• Dotar al municipi dels elements de coneixement per a poder desenvolupar de manera programada la 
seva política municipal integrant els aspectes ambientals, territorials i socioeconòmics seguint els 
principis d’un desenvolupament sostenible. 

• Integrar els aspectes socials i econòmics com a eina de progrés cap a la sostenibilitat. 

• Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un major aprofitament sostenible dels 
recursos amb el mínim impacte sobre el medi. 

• Establir estratègies ambientals integrades per sobre d’un enfocament sectorial. 

• Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el desenvolupament econòmic, 
social i ambiental del municipi. 

• Definir uns indicadors quantificables que permetin seguir en el temps els efectes de la política 
ambiental i, a la vegada, detectar les desviacions que requereixin noves formulacions. 

• Un dels principals elements a destacar és el foment de la participació dels agents locals, grups 
d’opinió i col·lectius ciutadans en aquest procés, tot intentant crear espais permanents de participació 
ciutadana. 

 

0.3. Metodologia 

La metodologia de treball per a l’elaboració del PALS segueix l’esquema general d’una 
planificació estratègica amb l’objectiu de promoure un desenvolupament sostenible a nivell 
local, a la vegada que s’adapta als paràmetres definits per la Diputació de Girona.  

La metodologia de treball s’ha d’encarar cap a la redacció d’una auditoria municipal que reculli 
de manera integral tots els factors i paràmetres ambientals, econòmics i socials del municipi. A 
partir d’aquests treballs s’elaborarà una diagnosi municipal que valorarà les debilitats i 
oportunitats del municipi seguint els principis de sostenibilitat i que, per últim, serviran de 
base per a la redacció del Pla d’Acció Local per a Sostenibilitat de Bordils. 

Redacció del Pla d’Acció Local per a la sostenibilitat (PALS), entès com un document 
programàtic resultat de la diagnosi municipal i subjecte a un procés de participació ciutadana, 
que establirà els programes i actuacions concretes que cal implantar a la ciutat.  

Elaboració d’un Pla de Participació i Comunicació per tal de dinamitzar la participació ciutadana 
i un programa de difusió, que es desenvoluparà de manera paral·lela a la redacció dels treballs 
del PALS. L’objectiu no és altre que implicar el màxim nombre de ciutadans i ciutadanes de 
Bordils. 

Avaluació d’un programa d’indicadors de sostenibilitat que permetin mesurar i contrastar 
l’aplicació efectiva del PALS, i a la vegada ser un instrument per comparar la situació ambiental 
dels diferents municipis de les comarques gironines, i creació d’una Comissió de Seguiment de 
l’Agenda 21, que vetlli per la materialització dels compromisos adquirits i que incentivi 
permanentment la participació ciutadana. 
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Fases de treball de l’Agenda 21 Local de Bordils 

• Fase inicial  

Recollida d’informació exhaustiva dels diferents aspectes i paràmetres ambientals, socials i 
econòmics del municipi per tal de disposar d’una anàlisi municipal detallada. Els treballs de 
recerca de dades parteixen d’una primera revisió de documentació existent, publicacions i 
treballs, entrevistes amb coneixedors del medi, etc. 

A partir d’aquesta recerca preliminar, l’equip redactor defineix l’estratègia de selecció i 
recollida de les dades per al conjunt de l’auditoria municipal. La recollida de dades es porta a 
terme mitjançant sol·licitud d’informació a serveis i centres de l’administració supramunicipal, 
entrevistes a tècnics i polítics municipals i a les empreses concessionàries de serveis 
municipals (aigües, residus, energia, etc.). 

Finalment la recollida de dades es complementa amb treballs de camp realitzats per l’equip 
redactor per aquells aspectes d’interès dels quals en manqui informació de base (localització 
d’abocaments, caracterització del medi natural, etc.). 

• Fase de redacció de l’auditoria municipal 

Una vegada es disposa de la informació de base es realitza una memòria descriptiva de la 
situació actual del municipi, amb l’objectiu de disposar d’una auditoria municipal que reculli els 
principals aspectes i paràmetres ambientals, socials i econòmics del municipi de manera 
integrada. 

A partir d’aquesta informació de base, s’elabora una diagnosi del municipi, analitzant i valorant 
els diferents aspectes ambientals, socials i econòmics. La diagnosi municipal tindrà com a marc 
referencial els principis bàsics del desenvolupament sostenible.  

• Fase d’elaboració del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) 

Redacció del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat com a document programàtic que defineix 
les estratègies del territori, senyalant les principals mesures o actuacions que cal iniciar per tal 
d’assolir el model de municipi que es desitja en el futur. El PALS s’estructura jeràrquicament 
en línies estratègiques (definició de les grans línies programàtiques del PALS); programes 
d’actuació (àmbits d’actuació concrets dins de cada línia estratègica); i accions (accions o 
projectes concrets i detallats que cal dur a terme). 

• Fase d’execució i avaluació  

Per al seguiment del PALS es dissenyarà i aplicarà un sistema d’indicadors de sostenibilitat, 
incorporant els indicadors comuns proposats per la Diputació de Girona i d’altres específics de 
l’Ajuntament de Bordils. 

• La participació ciutadana 

L’Agenda 21 es construeix sobre la base d’un mètode de treball que situa la participació 
ciutadana i l’assoliment del consens com a peça clau del propi procés. En aquest sentit 
s’impulsa i es dinamitza un procés de participació pública per tal que la ciutadania del municipi, 
organitzada o no, participi en totes les fases d’elaboració del PALS. Més enllà de la tasca que 
es realitza a nivell tècnic, és important crear els mecanismes per tal que la participació 
ciutadana continuï essent una peça clau en la implantació i seguiment del PALS.  

La participació ciutadana es pretén assolir mitjançant diferents instruments els quals es 
detallen més àmpliament en el document que fa referència al Pla de Participació i Comunicació 
(Document III). 
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1. Generalitats 

1.1. Emmarcament geogràfic 

El terme municipal de Bordils, que té una superfície de 7,26 km2, es troba ubicat, a la comarca 
del Gironès, dins la província de Girona. 

Figura 1.1-1. Mapa de Situació del municipi de Bordils 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Concretament, el municipi es troba a la plana del baixa del Ter, en l’anomenada plana 
empordanesa, tot hi estar a la comarca del Gironès. 
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Tradicionalment, ha estat un municipi dedicat a l’agricultura i la ramaderia, que s’ha 
caracteritzat per un reduït poblament, que en els darrers segles ha seguit l’evolució dels 
municipis rurals de Catalunya.  

En el segle XIX es construeix la sèquia vinyals que fa augmentar la producció agrícola. 

En els darrers anys el municipi ha començat a experimentar un procés de transformació, a 
partir del progressiu abandonament de l’activitat agrícola i ramadera, tot i que aquest és un 
sector encara molt important dins de l’economia local, que ha fet sorgir nous sectors de 
treballs, encarats als serveis. 

A partir dels anys 50 del passat segle, la població de Bordils experimenta un creixement 
sostingut del nombre d’habitants fins arribar als actuals 1.732 habitants (any 2009). Aquests 
viuen principalment en el nucli urbà de Bordils. 

 

1.2. Límits geogràfics 

El Municipi de Bordils limita amb els municipis de Celrà, Sant julià de Ramis, Cervià de Ter, 
Sant Joan de Mollet, Sant Martí Vell i Juià. 

Figura 1.2-1: Terme municipal de Bordils 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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2. Descripció de l’entorn físic 

A. Memòria descriptiva 

2.1. Clima i meteorologia  

Dins del conjunt de Catalunya, el municipi de Bordils, es situa en el domini climàtic anomenat 
com a Mediterrani Prelitoral Nord (MARTIN VIDE, 1992), el qual es caracteritza per presentar 
precipitacions mitjanes anuals compreses entre 750 i 1.000 mm que es donen sobretot durant 
la primavera i la tardor. Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre els 14º i 15º C. 

Figura 2.1-1: Divisions climàtiques de Catalunya 

 
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. 

 

Per a caracteritzar els trets climàtics de Bordils, s’han emprat sobretot les dades de l’estació 
meteorològica del municipi de La Bisbal d’Empordà, les coordenades X: 503023, Y: 4647475 i 
Z: 29 m. Puntualment, però, a causa de la manca d’algunes dades a l’estació de La Bisbal 
d’Empordà, s’han utilitzat les de l’estació meteorològica de Girona, les coordenades UTM de la 
qual són X: 484457, Y: 4646386 i Z: 100 m. 

 

2.1.1. Temperatura 

El Terme Municipal de Bordils (segons l’atles climàtic de Catalunya – ICC i DMAH, 1997), 
presenta una temperatura anual entre els 14 i 15 ºC de mitjana, amb hiverns amb 
temperatures mitjanes que oscil·len entre els 6 i els 11º i estius amb temperatures mitjanes 
que oscil·len entre els 19º i 23ºC. 
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Figura 2.1-2: Evolució de les temperatures mitjanes anuals. La Bisbal d’Empordà. 
Període 1999-2008 
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Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. 

 

La temperatura mitjana dels anys estudiats (entre el 1999 i el 2007) des del mínim de 
desembre, gener, febrer, ascendeix fins arribar al màxim en el mes d’agost, juliol. A partir 
d’aquest mes torna a baixar gradualment fins als mínims d’hivern.  

Les temperatures anuals mitjanes, en el període estudiat, han oscil·lat entre els 14,8ºC i els 
16,1ºC, és a dir, 0,3ºC superiors de mitjana a les pròpies del domini climàtic Mediterrani 
Prelitoral Nord, les quals oscil·len entre els 14º i 15º. 

 

2.1.2. Precipitacions 

La mitjana de les precipitacions registrades entre el 1999 i 2008 mostra que els mesos de més 
pluviometria es corresponen a principis de tardor (setembre-octubre) i a principis de primavera 
(abril- maig), tot i que en aquest període d’estudi és de destacar la precipitació que es dóna en 
alguns anys al més de gener (any 2001 151,4mm; any 2006 173,6mm). 

Tot i això cal dir que en aquest període s’han produït algunes anomalies respecte el que es pot 
considerar com a habitual en un tipus de clima com el de la zona d’estudi. D’aquesta forma cal 
esmentar la baixa pluviometria de la tardor de l’any 2004 i 2007. També cal mencionar la 
baixa pluviometria durant la primavera dels anys 2001 i 2006. (veure Figura 2.1-3). 
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Figura 2.1-3: Evolució de les precipitacions mensuals. La Bisbal d’Empordà.  
Període 1999-2008 
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Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. 

 

Les anomalies esmentades han propiciat que durant el període esmentat la mitjana de 
precipitacions anuals sigui de 649,16 mm, clarament inferiors a les pròpies del domini climàtic 
Mediterrani Prelitoral Nord, que solen oscil·lar entre els 750 i 1.000 mm anuals  

 

En el climodiagrama que es presenta en la Figura 2.1-4 es pot observar que l’època de 
temperatures més elevades coincideix amb l’època de menys precipitació, és a dir, a l’estiu i 
sobretot en el mes de Juliol. També s’observa com els màxims de precipitació coincideixen 
amb els equinoccis, tot i que, com a mínim en el què portem de dècada dels 2000, al gener 
també es produeix un alt pel que fa a les precipitacions. 
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Figura 2.1-4: Ombrotèrmic. Girona. Període 1970 - 2000 

 
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. 

 

2.1.3. Humitat relativa 

La zona d’Estudi, com a centre de dades La Bisbal d’Empordà presenta una humitat relativa 
que al llarg de l’any oscil·la aproximadament entre el 75% i el 85%. El període en què és més 
baixa coincideix amb els mesos d’estiu (juny, juliol i agost), i el període en el qual és més alta 
es correspon a l’hivern (desembre i gener). 

Figura 2.1-5: Evolució de la humitat relativa mitjana mensual. La Bisbal d’Empordà.  
Període 1999-2008 
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Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. 
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2.1.4. Vents 

Com es pot observar a la Figura 2.1-6 i en la següent taula, la velocitat del vent en aquesta 
part del Baix Empordà és més o menys similar, en general de mitjana, en tots els mesos de 
l’any. 

Taula 2.1-1: Mitjana mensual de la velocitat del vent. La Bisbal d’Empordà. 

Període 1999-2008 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Valor 
mitjà 
(m/s) 

2,16 2,24 2,6 2,57 2,07 2,08 1,97 1,97 1,8 1,84 2,16 2,03 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Servei Meteorològic de Catalunya 

 

Per destacar algun període, es pot observar que el període de maig a octubre, concentra les 
menors velocitats mitjanes anuals, en aquestes mesos la mitjana de la velocitat del vent és de 
1,9m/s, mentre que la resta de l’any la velocitat mitjana estaria entorn els 2,3m/s. La qual 
cosa no significa que pugui haver-hi ràfegues de vent importants o més elevades. 

Figura 2.1-6: Evolució de la velocitat mitjana mensual del vent. la Bisbal d’Empordà 
Període 1999-2008 
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Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. 

 

Pel que fa a la direcció dominant del vent, es pot dir que és del sud (S, amb una freqüència del 
21,9%), i del sud-sud-est (SSE, amb una freqüència de 9,1%), mentre que els vents més forts 
són, en mitjana, els del nord (N, amb una velocitat mitjana de 3,9 m/s) i els de l’est-nord-est 
(ENE, amb una velocitat mitjana de 2,6 m/s).segons les dades de l’any 2007 de l’estació 
meteorològica de la Bisbal de l’Empordà, la direcció predominant va ser de sud. 
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Figura 2.1-7: Direccions predominants dels vents. La Bisbal d’Empordà. Any 2007 

      
Font: Resum meteorològic. Any 2007. Servei de Meteorologia de Catalunya. 

 

2.1.5. Irradiació solar 

Com es representa a la següent figura en el període comprès entre el 2004 i el 2008 la 
irradiació solar màxima es va donar entre el mes de maig i el mes d’Agost, situant-se el punt 
àlgid en el mes de Juny. En aquest període el valor d’aquest paràmetre va oscil·lar entre els 
262 i els 296 VV/m2. A partir del mes de Juny el valor va disminuint a mesura que s’escurça el 
dia, assolin-se el valor mínim en el mes de Desembre, el qual va ser entre 56 i 87 VV/m2. 

Figura 2.1-8: Evolució de la irradiació solar global diària. La Bisbal d’Empordà. 
Període 2004-2008 
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Figura 2.1-9: Mapa d’irradiació global diària, mitjana anual (MJ/m2) 

 
Font: Atles de radiació solar a Catalunya. 
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2.2. Geologia i geomorfologia 

2.2.1. Marc geològic general 

El municipi de Bordils es troba situat en la zona de transició entre la depressió tectònica de 
l’Empordà, en l’àrea anomenada cubeta de Celrà, i el massís de les Gavarres. La cubeta de 
Celrà correspon a una depressió geomorfològica situada al límit sud-oest de la plana 
empordanesa. 

Figura 2.2-1: Plànol geològic de l’àmbit supramunicipal. Bordils, Juià, Sant Martí Vell i Sant 
Joan de Mollet 

 
Font:Institut geològic de Catalunya 

 

La geologia de Bordils es caracteritza per la predominança d’unitats Quaternàries, relacionades 
amb el curs fluvial del Ter que solca el municipi en el seu extrem nord (Dipòsits al·luvials) i 
que tipifica gran part del substrat geològic del municipi. Així els dipòsits quaternaris més 
representatius al terme municipal corresponen als sediments al·luvials de la plana del riu Ter, 
així com de les rieres i torrents de l’àmbit municipal. 

La descripció de les diferents unitats geològiques que conformen el subsòl de Bordils es 
realitza segons la seva edat, de més antigues a més modernes, especificant la seva litologia 
així com el seu gruix i àrea d’aflorament. En el cas de Bordils, com ja s’ha comentat només hi 
ha unitats del quaternari. 
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Figura 2.2-2: Plànol general de la geologia del municipi de Bordils. 

 
Font:Institut geològic de Catalunya 

 

Unitats quaternàries 

Les unitats quaternàries són destacables en tot el municipi, ja que es relacionen directament 
amb el curs del riu Ter. Així els dipòsits quaternaris més representatius corresponen als 
sediments al·luvials de la plana del riu Ter  

 

Holocè 

Graves, sorres, llims i argiles. Terrassa fluvial (Qt1).La terrassa presenta una ordenació 
vertical cíclica, ja que la part basal es troba formada per sorres i gravetes, que cap al sostre 
passen a argiles i llims amb molt poca proporció de sorra. El gruix que pot assolir aquesta 
unitat és de 9m. Aquesta unitat conforma la terrassa baixa del ter i dels torrents afluents. Es 
troba topogràficament a uns 4m per sobre la cota actual del Ter. 

 

Graves i còdols englobats entre una matriu sorrenca-argilosa (T_Qt1): Es troba entre 2 
i 3 metres sobre el nivell actual del riu. Terrassa fluvial 1 del Ter. 

 

Argiles amb còdols dispersos (T_Qt2): Els còdols són d’ordre centimètric (mitjana de 15 
cm), arrodonits i de composició ígnia i metamòrfica. Es situa entre cotes de 5 a 10 metres 
sobre el nivell actual del riu. Terrassa fluvial 2 del riu Ter. 
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Plistocè 

Argiles ocres i vermelloses que engloben nivells de còdols subarrodonits- arrodonits 
discontinus (Qga): Hi ha petits nivells de calcaris intercalats. Tenen una gran extensió i una 
pendent molt suau. S’interpreten com a glacis d’acumulació; els nivells de carbonats 
s’interpreten com a crostes. 

 

2.2.2. Geomorfologia  

Geomorfològicament el municipi de Bordils pertany únicament a una unitat, clarament 
determinada pel pas del riu Ter, així el relleu serà majoritàriament planer, configurat a partir 
de les terrasses fluvials del riu Ter. 

A continuació es presenten diferents figures, en les quals es podrà veure gràficament i 
clarament la geomorfologia de Bordils. Aquestes figures corresponen al model digital del 
terreny, als pendents i a les orientacions del municipi. 

Figura 2.2-3: Model digital del terreny. Bordils 

 
Font:Elaboració pròpia 

 

Com s’ha pogut observar el relleu del terme municipal de Bordils, és eminentment planer, amb 
alçades màximes inferiors al 50 m sobre el nivell del mar, aquestes corresponen a les parts 
més meridionals del municipi, més pròximes a les primeres estivacions del massís de les 
Gavarres, ja que al nord del terme, el pas del riu Ter, la sedimentació històrica d’aquests a les 
seves vores, afavoreix la creació de terrasses fluvials i fa que l’elevació del terreny no superi la 
cota mitja de la llera del riu. El nucli de Bordils, se situa majoritàriament entre la cota 40 i 42, 
augmentant a mesura que s’aproxima al límit municipal sud i sud-oest. 

 

Tenint en compte aquestes característiques del relleu, es dedueix que els pendents del terme 
municipal seran poc pronunciats, tal i com es pot observar en la següent figura. La major part 
de la superfície municipal té un pendent entre el 0 i 5%. En tot el territori, però de forma 
testimonial hi ha pendents superiors i fins i tot superiors al 20%. Aquests es concentren al 
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llarg de la Riera de Sant Martí Vell i sobretot al nord del municipi en indrets pròxims al 
meandre del riu Ter. 

Figura 2.2-4: Pendents. Bordils 

 
Font:Elaboració pròpia 

 

Pel que fa a les orientacions, la següent figura ens indica que majoritàriament l’orientació del 
terme municipal és a l’est, amb algunes orientacions cap al nord i sud. L’orientació est de la 
major part del municipi ve donada principalment per la influència del riu Ter, ja que la direcció 
d’aquest és l’est i influeix tot el territori a banda i banda de la seva llera. 

S’ha de tenir en compte que el baix pendent de tot el terme municipal fa que aquestes 
orientacions siguin generals, ja que alhora de la veritat, gran part del territori està exposat als 
4 punts cardinals. Possiblement el sector més heterogeni pel que fa a les orientacions és el 
nucli urbà, però igualment s’ha de tenir en compte que el pendent ,també en aquest sector, és 
inferior al 5% i per tant es pot considerar una zona planera i exposada. 
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Figura 2.2-5: Orientacions. Bordils 

 
Font:Elaboració pròpia 

 

Els Estudis de la Planificació de l’Espai Fluvial de les conques del Baix Ter (PEF Baix Ter) 
permeten aprofundir més en la geomorfologia del municipi, ja que el riu Ter influencia tot el 
terme municipal. 

En la següent figura, es pot veure que gran part del municipi està format per la tercera 
terrassa fluvial del riu Ter. Les ribes del riu Ter i d’altres cursos hídrics estan formades per la 
primera i segona terrassa fluvial, així com per barres fluvials, predominant la segona terrassa. 
Concretament en la segona terrassa, hi ha aprofitaments d’extracció d’àrids. 

La riera de Palagret, geomorfològicament està considerada, en tot el seu recorregut, com una 
barra fluvial. 

Malgrat no es veu en el plànol contigu és de destacar la presència, entre Celrà i Bordils, de 
cons de dejecció1 no actius, de l’edat del plistocè. Aquests són formes fòssils, en els quals el 
curs hídric s’ha encaixat en els materials i ja no tenen la capacitat de migrar lateralment a 
partir de la zona apical. La morfologia d’aquests, sovint ha estat modificada per processos 
naturals o antròpics 

Finalment destacar que en la part nord-est del municipi hi ha antics cursos hídrics reblerts i no 
reblerts que configuren el Ter vell. 

                                           

1 Cossos sedimentaris al·luvials constituïts per arrossegats procedents d’un curs hídric intermitent 
(torrent, riera o barranc), situat a la part baixa del canal de desguàs del curs d’aigua, on hi ha un canvi 
de pendent còncau i les aigües perden competència. Té una morfologia de ventall o de segment de con. 
Són dipòsits detrítics que generalment presenten una distribució granulomètrica decreixent de l’àpex a la 
base. 
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Figura 2.2-6: plànol geomorfològic. Bordils. 

 

 
Font: Agència catalana de l’Aigua. PEF Baix Ter. 2003 

 

Pel que fa a les extraccions d’àrids, en el punt 4.5.7. Activitats extractives, d’aquest mateix 
document, es pot veure més informació i s’actualitzen les activitats actualment en 
funcionament 

 

A continuació es pot observar un tall geomorfològic en l’àmbit d’estudi. En aquest es pot veure 
el mateix que en l’anterior plànol però en profunditat i transversalment. Es veu com domina, 
superficialment i en profunditat, la terrassa fluvial tercera i a més a més s’observa la 
morfologia dels cons de dejecció comentats anteriorment. 
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Figura 2.2-7: Tall geomorfològic. Bordils 

 
Font: Agència catalana de l’Aigua. PEF Baix Ter. Any 2003 

 

2.2.3. Patrimoni geològic 

El patrimoni geològic sol definir-se com el conjunt de recursos naturals, majoritàriament no 
renovables, ja siguin formacions rocoses, estructures geològiques, acumulacions 
sedimentàries, formes del terreny o jaciments minerals, petrològics o paleontològics, que 
permeten reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució de la història geològica de la Terra i dels 
processos que l’han modelat. Al seu indubtable valor científic, cultural i didàctic s’hi suma 
sovint un interès paisatgístic o recreatiu, o una especial bellesa. 

En el Terme Municipal de Bordils, no hi ha punts d’interès geològic que es recullin en els 
inventaris consultats, com ara l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic a Catalunya, publicat pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
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2.3. Sòls 

L’anàlisi dels sòls a la zona d’estudi es realitza a partir del mapa de sòls de l’àrea agrícola dels 
termes municipals de Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi 
Desvalls, Sant julià de ramis, Sant Martí Vell i Viladasens (Gironès)2 i la seva memòria. 

Les condicions climàtiques de la zona originen un balanç hídric amb excés hivernal i acusada 
manca d’aigua a l’estiu fent que el sòl, en la seva secció control, estigui sec durant quaranta-
cinc o més dies consecutius en els quatre primers mesos que segueixen el solstici d’estiu, en 6 
o més anys de cada 10, i humit durant quaranta-cinc o més dies consecutius en els quatre 
mesos que segueixen el solstici d’hivern, en 6 o més anys de cada 10. 

Així mateix, la secció control està humida en alguna part durant més de la meitat de temps, 
acumulat, en què la temperatura del sòl a una fondària de 50cm és superior a 5ºC. 

Segons aquestes dades el règim de temperatura del sòl és el TÈRMIC, i el règim d’humitat s’ha 
determinat com a XÈRIC. 

Un cop analitzades les característiques bàsiques i generals del sòl a l’àrea d’estudi es procedeix 
a l’anàlisi particular dels sòls en cada municipi a partir de la descripció dels sòls segons la 
cartografia. 

Figura 2.3-1: Caracterització dels Sòls. Bordils, Juià, Sant Martí Vell i Sant Joan de Mollet. 
Any 2004 

 
Font: Mapa de sòls de l’àrea agrícola dels termes municipals de Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Sant Joan de 
Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de ramis, Sant Martí Vell i Viladasens (Gironès). Lleida 2004. Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

                                           
2 Palou, O. & Boixadera, J. et al.; Mapa de sòls de l’àrea agrícola dels termes municipals de Bordils, Celrà, Cervià de 
Ter, Flaçà, Juià, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de ramis, Sant Martí Vell i Viladasens (Gironès). 
Lleida 2004. Servei de producció Agrícola – Secció d’avaluació de recursos agraris. Subdirecció general d’Agricultura. 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.  
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Al municipi de Bordils hi són presents les següents tipologies de sòl:  

• Sòls formats a partir de materials detrítics terrígens de la primera terrassa del 
Ter. 

Sòls ben drenats Es desenvolupen a partir de materials detrítics terrígens de la primera 
terrassa del Ter, del quaternari, en posicions de fons de pendent generalment molt suau. Són 
no pedregosos i sense afloraments. No salins no sòdics.  

- F01a. Armentera, franco-arenosa. Sòls molt profunds, de textura superficial 
franco-arenosa i subsuperficial de mitjana a moderadament grossa.  

Tenen un ús agrícola, destinats al cultiu de cereals d’hivern, blat de moro, fruiters, 
vivers de planta i pollancredes. 

- F12a. Fontanals, franca. Sòls molt profunds, de textura superficial franca i 
subsuperficial mitjana. 

Tenen un ús agrícola, destinats al cultiu de cereals d’hivern, blat de moro, pollancres 
i plataners. 

- F18a. Les tries., franco-arenosa. Sòls profunds, de textura superficial franco-
arenosa i subsuperficial mitjana. 

Tenen un ús agrícola, destinats al cultiu de cereals d’hivern i més freqüentment 
pastures. 

 

• Sòls formats a partir de materials detrítics terrígens de la segona terrassa del Ter. 

Es desenvolupen a partir de materials detrítics terrígens de la segona terrassa del Ter, del 
quaternari, en posicions de fons de pendent general molt suau. Són no pedregosos i sense 
afloraments. No salins i no sòdics. 

- G01a. Armentera, franca menys del 2% de pendent. Sòls molt profunds, ben 
drenats, de textura superficial franca i subsuperficial de mitjana a moderadament 
grossa. Són no pedregosos i sense afloraments. No salins i no sòdics. 

Tenen un ús agrícola, destinats al cultiu de cereals d’hivern, blat de moro, pollancres 
i plataners i ocasionalment lleguminoses. 

- G01b. . Armentera, franco-arenosa, menys del 2% de pendent. Sòls molt 
profunds, ben drenats, de textura superficial franco-arenosa i subsuperficial de 
mitjana a moderadament grossa. 

Tenen un ús agrícola, destinats al cultiu de cereals, blat de moro, pollancres i 
plataners. 

- G09a. Els saions, franca menys del 2% de pendent. Sòls molt profunds, 
moderadament ben drenats, de textura superficial franco-arenosa i arenosa 
subsuperficial a moderadament grossa.  

Tenen un ús agrícola, destinats al cultiu de pollancres i plataners. 

- G09b. Sòls molt profunds, moderadament ben drenats, de textura superficial 
franco-arenosa i arenosa subsuperficial a moderadament grossa. 

Tenen un ús agrícola, destinats al cultiu de pollancres i plataners. 

- G12a. Fontalans, franca. Sòls molt profunds, ben drenats, de textura superficial 
franca subsuperficial moderadament fina. 

Tenen un ús agrícola, destinats al cultiu de cereals, blat de moro, pollancres i 
plataners. 

- G18a. Les tries, franco-arenosa. Sòls moderadament profunds, ben drenats, de 
textura superficial franco-arenosa i subsuperficial moderadament grossa. 

Tenen un ús agrícola, fonamentalment forestal. Els sòls agrícoles es destinen al 
cultiu de cereals d’hivern i lleguminoses. 
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- GC1b. Complex cementiri i Mas badia, franco arenosa. Sòls profunds, ben 
drenats de textura superficials franco-arenosa i subsuperficials de moderadament 
grossa a grossa. 

Tenen un ús agrícola, destinats al cultiu de pollancre. 

 

• Sòls formats a partir de materials detrítics terrígens de la terrassa zero o barres 
fluvials actuals del Ter 

Sòl profunds, ben drenats, de textura arenofranca i subsuperficials de moderadament grossa a 
grossa. Es desenvolupen a partir de materials detrítics terrígens de la terrassa zero o barres 
fluvials actuals del Ter, del quaternari, en posicions de fons de pendent general molt suau. Són 
no pedregosos i sense afloraments. No salins i no sòdics. 

- I06a. El solicar, franco-arenosa, menys del 2% de pendent. Tenen un ús 
agrícola, destinats al cultiu de cereal d’hivern, pollancres u farratges i sovint estan 
ocupats per boscos de ribera. 

Típicament presenten un horitzó orgànic en sòls volcànics seguit d’un horitzó 
d’acumulació de matèria orgànica. En sòls agrícoles l’horitzó superficial està llaurat i 
té una espessor d’uns 30 cm., el color característic és el marró, típicament més fosc 
en sòls forestals, la textura típica és franco-arenosa, amb molt freqüents elements 
grossos.  

- I06b. El Solicar, arenofranca, menys del 2% de pendent. Tenen un ús agrícola 
destinat al cultiu de pollancre i sovint estan ocupats per boscos de ribera. 

Són sòls similars als de la unitat cartogràfica anterior (I06a), amb textura superficial 
arenofranca. 

- I21a. Mas Badia, arenofranca, menys del 2% de pendent. Tenen un ús 
agrícola, destinats al cultiu de pollancre. 

Típicament l’horitzó superficial està llaurat i té una espessor d’uns 20 a 35cm, el 
color característic és el marró, amb textura típica arenofranca. Els horitzons 
subsuperficials consisteixen en una seqüència d’horitzons de textura arenosa o 
arenofranca que arriba fins a més de 180cm. De profunditat, el color característic és 
marró. 

 

• Sòls formats a partir dels ventalls al·luvials de les Gavarres. 

Es desenvolupen a partir de materials detrítics terrígens dels ventalls al·luvials de les 
Gavarres, del quaternari, en posicions de vessant de pendent general molt suau. Són no 
pedregosos i sense afloraments. No salins i no sòdics. 

- J05a. El Pedró, franca. Sòls de profunds a molt profunds, moderadament ben 
drenats, de textura superficial franca i subsuperficial de mitjana a moderadament 
grossa. 

Tenen un ús agrícola, destinats al cultiu de lleguminoses i plataner. 

- J07a. Els cirers, franco – arenosa. Sòls profunds, ben drenats, de textura 
superficial franco-arenosa i subsuperficial moderadament grossa. Tenen un ús 
agrícola, destinats al cultiu de cereals d’hivern o bé es troben erms. 
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2.4. Hidrologia i Hidrogeologia 

2.4.1. Hidrologia superficial 

Des d’un punt de vista hidrogràfic el terme municipal de Bordils es troba comprès dins la 
subconca del Baix Ter, que forma part la conca hidrogràfica del Ter. El Baix Ter discorre per la 
plana empordanesa en direcció oest-est, amb una extensió aproximada d’uns 25 km. 

En l’àmbit d’estudi el riu Ter, passa per tot el límit nord del municipi, segons una direcció est-
nordest. 

Figura 2.4-1: conca hidrogràfica del Ter 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. PEF Baix Ter. 2003 

 

En aquest sector la plana al·luvial del Ter, es troba incidida per d’altres cursos hídrics afluents 
naturals, com són (en el terme municipal de Bordils de oest a est): 

• Riera de Palagret. Neix al municipi de Celrà de la confluència de diversos torrents i rieres. 
Arriba al municipi de Bordils, després de passar breument pel municipi de Juià, pel sud-est 
de Bordils. Ja en el terme municipal de Bordils, transcorre majoritàriament en direcció sud-
nord. A l’alçada del nucli de Bordils, aquesta està fortament canalitzada fins a la seva 
desembocadura al riu Ter. 

• El Riu Vell desemboca al Ter ja en el municipi de Sant Joan de Mollet, aquest riu rep les 
aigües de la riera de Sant Martí, en el sector est-nordest del terme municipal. 

• La riera de Sant Martí. Transcorre pel sector est del terme municipal. Entra a Bordils des 
de Sant Martí Vell pel sud del municipi. En bona part del seu recorregut per Bordils, està 
canalitzada i soterrada per evitar inundacions en cas d’avinguda. 

• Torrent de Ploent. Transcorre pel sector centre del municipi, la major part del seu 
recorregut canalitzat i soterrat. El torrent entra a Bordils, provinent de Juià, a l’alçada del 
punt quilomètric 26+200 de la carretera C-66, en direcció nord-sud i desemboca a la riera 
de Palegret .  

Al seu pas per l’interior del nucli urbà de Bordils, està totalment canalitzat i soterrat, entra 
al nucli urbà de Bordils pel punt assenyalat i desemboca de manera soterrada a la riera 
aproximadament en el carrer Ample.  

• Torrent de Sant Pere. Naturalitzat en bona part del recorregut en el municipi veí de Juià, 
abans d’entrar en el terme municipal de Bordils, es canalitza i es soterra. El recorregut 
soterrat al nucli de Bordils, ressegueix el carrer d’Almeda i el C/ Montserrat i a l’alçada del 
carrer Ample desemboca a la riera de Palagret 

Igualment en el municipi de Bordils, hi ha diferents cursos hídrics d’origen antròpic com són el 
recs i sèquies, que reguen bona part de la plana del municipi, destaca la sèquia de Vinyals, que 
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pren l’aigua del Ter a la resclosa de Sarrià de Ter i passa de forma subterrània per Campdorà i 
el Congost, transcorre pels termes municipals de Celrà i Bordils i torna al Ter al nord de Sant 
Joan de Mollet. 

Figura 2.4-2: Cursos superficials. Bordils 

 
Font Elaboració pròpia  

 

2.4.1.1. Cabals 

El riu Ter, un riu pirinenc amb un règim d’influència nival que li atorga cabals circulants 
màxims durant la primavera, i especialment a les parts altes de la conca. 

En el tram de riu del Baix Ter, el riu presenta una major amplada de la llera, donada per una 
disminució del pendent i per un augment de la sinuositat del riu. Així mateix el seu cabal es 
redueix notablement a causa de la seva regulació a través dels embassaments de la conca 
(Sau-Susqueda-Pasteral), d’aquests embassaments, a banda del subministrament d’aigua a les 
comarques gironines (sobretot a la ciutat de Girona i a la Costa Brava), es deriva aigua pel 
subministrament d’aigua de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquest fet condiciona el règim 
de cabals naturals del Ter. Amb tot hi ha estipulat un cabal mínim garantit de 3 m3/s, que 
gairebé mai es compleix.  

Durant els mesos d’estiu, la problemàtica del cabal mínim necessari del riu Ter s’accentua, ja 
que la demanda d’aigua s’incrementa tant per l’agricultura com per l’abastament.  



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Bordils 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  33 

Un altre factor de disminució del cabal del Ter que ja s’ha apuntat, és l’aprofitament de les 
seves aigües per usos agrícoles. Al llarg del curs del Ter es localitzen diverses derivacions 
artificials del riu formant canals i recs, aquests formen una important xarxa de regadiu al llarg 
de la plana del Baix Ter. 

 

A la següent figura, es mostra la variació dels cabals mitjans anuals a l’estació d’aforament del 
riu a Girona entre els anys 2003 i 2009. Donada la proximitat de l’estació d’Aforament de 
Girona al municipi de Bordils, es creu que aquests han de servir també per estimar el cabal del 
Ter en el seu pas pel terme municipal. 

Figura 2.4-3: Cabals mitjos anuals del riu Ter a Girona. Període 2003 - 2009 
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Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 

La figura següent reflecteix l’estacionalitat del riu, ja que el major cabal es concentra en els 
mesos de març, abril, maig, i desembre. Aquest coincideixen amb el desgel de la primavera, i 
un augment de la pluviometria que fa que, malgrat les regulacions i usos que es deriven del 
consum d’aigua, el riu baixi en general amb una major quantitat d’aigua. 

Els mesos de menor cabal del riu, són els del període estival, concretament els mesos de juliol, 
agost i setembre. El cas del més de gener que presenta cabals mínims pot ser donat per la 
baixa precipitació que es dóna en aquest mes. 

Un altre factor a tenir en compte en aquesta figura, és la sequera que va patir tot el país en 
bona part dels anys de l’estudi. 
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Figura 2.4-4: Cabals mitjos mensuals. Estació Aforament Girona. Període 2003-2008 
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Font: Agència Catalana de l’Aigua 

3En aquest punt, però, cal apuntar que les dades del cabal del Ter per Girona sovint es 
refereixen ambiguament a la suma del cabal del riu al seu pas per aquesta ciutat més el cabal 
d’entrada a la sèquia Monar a Bescanó. Tanmateix, l’estat ecològic del riu depèn del cabal 
circulant pel mateix riu, i no pas per canals de derivació laterals. De fet, l’acompliment del 
PSCM (El Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya, 
aprovat el 4 de juliol de 2006,) depèn del cabal del riu, essent la derivació d’aigües per canals 
laterals un dels principals problemes que dificulten el seu compliment.  

Per altra banda, no tot aquest cabal retorna al riu, donat que en part és consumit a les hortes 
de la riba sud del riu en aquest tram, de forma que si s’utilitza el sumatori dels cabals de la 
Sèquia Monar i del riu com a indicador del cabal total que circula per Girona s’estaria 
sobreestimant el cabal real que circula per Girona. Encara més, part del cabal d’aquesta sèquia 
retorna al riu a través del Güell, aigua amunt de l’estació d’aforament del Pont de la Barca 
(083R01), i per tant almenys una part del cabal es comptaria doblement, augmentant encara 
més aquesta sobreestimació del cabal circulant per Girona. En definitiva, si només es té en 
compte el cabal circulant pel riu els incompliments de la legislació vigent són clarament 
majors. 

 

Aquesta incongruència es pot veure en les següents gràfiques, on per una banda es pot 
observar el cabal real del riu Ter, amb els límits de cabal marcat pel pla sectorial dels cabals de 
manteniment (PSCM) i els dies d’incompliment a l’any 2007 d’aquest cabal mínim (figura 2.4-
5) i per altra banda, en la figura 2.4-6, es pot veure el cabal del Ter, tenint en compte les 
dades de l’estació d’aforament de Girona (cabal del Ter + cabal de la sèquia Monar), en relació 
als cabals marcats per la llei del Ter. 

                                           

3 Fragment de text extret de L’informe sobre el cabal del Ter “La manca de cabal del riu Ter; Bases Ambientals i 
informatives per a reclamar la recuperació del cabal. Catedra d’Ecositemes Mediterranis” 
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Figura 2.4-5: Compliment de la legislació que regula el cabals mínims circulants del Ter al seu 
pas per la ciutat de Girona. Any 2007  Cabal del riu Ter 

 
Font: Informe sobre el cabal del Ter “La manca de cabal del riu Ter; Bases Ambientals i informatives per a reclamar la 
recuperació del cabal. Catedra d’Ecositemes Mediterranis 

 

Figura 2.4-6: Compliment de la legislació que regula el cabals mínims circulants del Ter al seu 
pas per la ciutat de Girona . Any 2007 * Cabal total del Riu Ter més el de la Sèquia Monar 

 
Font: Informe sobre el cabal del Ter “La manca de cabal del riu Ter; Bases Ambientals i informatives per a reclamar la 
recuperació del cabal. Catedra d’Ecositemes Mediterranis 

 

Com s’ha pogut observar, el cabal del Ter, tenint en compte les dades de l’any 2007, en bona 
part de l’any no es compleix els cabals ínims establerts per la legislació sectorial vigent. 
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2.4.1.2. Qualitat hidroquímica de les aigües superficials 

Per a la caracterització de les aigües superficials, s’ha utilitzat les dades de les estacions de 
control que formen part de la xarxa de control d’aigües superficials de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA). S’han escollit les estacions més pròximes al municipi, dels cursos fluvials dels 
quals hi ha dades que transcorren pel terme municipal. 

Així s’han obtingut dades de l’estació de Sant Jordi Desvalls pel riu Ter i de la Riera de Sant 
Martí, l’estació de control de la qual està localitzada en el municipi veí de Sant Martí Vell 

Les taules i figures següents, mostren un resum dels resultats de les anàlisis efectuades per 
l’ACA, de les dues estacions de control dels quals s’han obtingut informació. 

Les dades que es mostren corresponen a la mitjana anual dels respectius paràmetres, 
analitzats per al període 2007-2009, en el cas del riu Ter i dels anys 2007 i 2009 en el cas de 
la riera de Sant Martí. Alhora s’han inclòs en les taules les concentracions màximes admissibles 
per a cadascun dels paràmetres d’anàlisi, segons el que es fixen en l’annex II de l’Ordre de 11 
de maig de 1988, sobre les característiques bàsiques de qualitat de les aigües superficials 
destinades a la producció d’aigua potable. 

Taula 2.4-1: Qualitat de les aigües superficials (Estació Sant Jordi Desvalls. 
Riu Ter). Mitjana anual 

Paràmetres  2007 2008 2009 Concentracions màximes 
admissibles 

T(ºC) 16,70 16,11 16,37 -- 

pH (camp) 8,00 7,74 8,08 6,5-8,5 

pH (laboratori) 7,67 7,79 7,66 6,5-8,5 

Nitrats (mg/l) 13,19 11,26 10,11 50 

Clorurs (mg/l) 67,26 80,36 38,60 200 

Amoni (mg/l) 0,41 0,45 0,28 0,05 

Fosfats (mg/l) 0,46 0,33 0,24 0,40 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. Mesures en l’estació QLSup. 

 

Figura 2.4-7: Qualitat de les aigües superficials 
(Estació Sant Jordi Desvalls. Riu Ter). Mitjana anual 
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Taula 2.4-2: Qualitat de les aigües superficials (Estació Sant Martí Vell. 
Riera de Sant Martí). Mitjana anual 

Paràmetres  2007 2009 Concentracions màximes 
admissibles 

T(ºC) 17,00 19,00 -- 

pH (camp) 8,3 8,30 6,5-8,5 

pH (laboratori) 7,6 7,50 6,5-8,5 

Nitrats (mg/l) 20,5 49,35 50 

Clorurs (mg/l) 32,6 66,55 200 

Amoni (mg/l) 0,46 0,1 0,05 

Fosfats (mg/l) 0,025 0,05 0,40 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. Mesures en l’estació QLSup. 

 

Figura 2.4-8: Qualitat de les aigües superficials 
(Estació Sant Martí Vell. Riera de Sant Martí). Mitjana anual 
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Com s’ha pogut observar en general les aigües tant de la riera de Sant Martí, com les del riu 
Ter, no assoleixen les concentracions màximes marcades per la normatives d’aigües 
superficials pel consum d’aigua potable, amb l’excepció de les concentracions d’Amoni, que en 
ambdós casos se superen els valors màxims. Així mateix, es constata que hi ha una tendència 
a la disminució de la concentració d’aquest paràmetre en les aigües dels dos cursos hídrics. 

 

En l’estudi de Planificació de l’Espai Fluvial de les conques del Baix Ter (PEF-Baix Ter), realitzat 
per l’ACA l’any 2004, es fa una anàlisi de l’estat físico-químic i biològic del riu Ter a partir de 
les dades obtingudes en les estacions de la xarxa de control. 

Els criteris de classificació de la qualitat de les aigües superficials utilitzats són els fixats per la 
Directiva Marc (2000/60/CE), en la que s estableixen 5 nivells de concentració per als diferents 
paràmetres analitzats, els quals es correlacionen amb diferents nivells de qualitat.  

Les concentracions d’amoni i de fosfats s’han pres com a indicadors de qualitat 
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A continuació es presenten 2 figures que indiquen l’estat del riu Ter en el pas pel terme 
municipal de Bordils, en relació als indicadors de qualitat indicat (Amoni i Fosfat). El tram 
d’anàlisi del riu Ter, que correspon al municipi de Bordils, va des de la confluència del riu Terri 
amb el riu Ter fins al nucli de Flaçà.  

Figura 2.4-9: Qualitat química de l’aigua segons l’Amoni. Any 2003 

 
Font: PEF Baix Ter. 2004 

 

Figura 2.4-10: Qualitat química de l’aigua segons Fosfats. Any 2003 

 
Font: PEF Baix Ter. 2004 

 

Si es relacionen les anteriors figures amb les dades de les analítiques de l’estació de control de 
Sant Jordi Desvalls, pel riu Ter, es pot veure que la qualitat de l’aigua en relació als Fosfats 
s’han millorat les concentracions (nivell de qualitat bo es considera en concertacions entre 1 i 
0,5). Pel que fa a les concentracions d’amoni, aquestes encara han de millorar, ja que segons 
el PEF-Baix Ter en el tram d’estudi el nivell de qualitat per aquest paràmetre és de deficient i 
en les anàlisis de control en tots els anys d’estudi se superen els valors màxims de 
concentració d’Amoni. 
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Si s’observen les dues figures precedents, es veu que hi ha un canvi, ja sigui positiu o negatiu, 
en la qualitat de l’aigua del riu Ter, a partir de la confluència amb el riu Terri a l’alçada de 
Medinyà. 

 

En el mateix PEF – Baix Ter, es disposen de dades de qualitat de l’estat ecològic del riu a partir 
de l’índex BMWPC, aquest és un indicadors biològic, molt utilitzat en la valoració ecològica dels 
rius a Catalunya. L’Índex es basa en la composició de les comunitats de macroinverterbrats 
bentònics presents en la llera del riu.  

Els rangs de qualitat que s’estableixen per aquest índex són els següents: 

Taula 2.4-3: rang qualitat segons l’Índex BMWPC 

Estat de l’Aigua Nivell de qualitat Índex BMWPC 

Aigües molt netes Molt bo >85 

Aigües netes. Bo 51-84 

Aigües eutrofitzades, amb signes de contaminació. Mediocre 31-50 

Aigües parcialment contaminades. Deficient 11-30 

Aigües molt contaminades. Dolent <10 

 

Per la zona d’estudi i en el riu Ter, el PEF-Baix Ter determina que la qualitat de l’aigua, segons 
l’índex BMWPC és de bona qualitat.  

Figura 2.4-11: Qualitat biològica de l’Aigua. Índex BMWPC. Any 2003 

 
Font: PEF Baix Ter. 2004 
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2.4.2. Hidrologia subterrània 

Pel que fa als recursos hídrics subterranis el Terme Municipal de Bordils, pertany a tres masses 
d’aigua: La Massa d’aigua de l’Empordà (06), Massa d’aigua del paleògens del Baix 
Ter (07) i la Massa d’aigua Fluviodeltaic del Ter (33). 

El terme municipal està totalment inclosa en la massa d’aigua de l’Empordà, parcialment en la 
Fluviodeltaica del Ter i una petita superfície pertany a la massa d’aigua del palegen del baix 
Ter 

Així aquest apartat es redacta a partir de la caracterització de les dues masses d’aigua que 
afecten principalment al municipi de Bordils (la massa d’aigua dels Paleògens del baix ter, té 
molt poca superfície en el terme municipal i no es descriu). 

Figura 2.4-12: Situació masses d’Aigua. Supramunicipal 

 
Font: Agència catalana de l’Aigua 

 

Massa d’Aigua de l’Empordà (06). 

La Massa d’aigua es caracteritza per tenir una extensió total de 614km2, amb una extensió 
aflorant de 357km2. La seva litologia dominant és detrític (no al·luvial), però acompanyada per 
litològiques al·luvials. 

Pel que fa a les característiques hidràuliques, en la massa d’aigua de l’Empordà hi ha aqüífers 
lliures i confinats amb predomini dels confinats, així com aqüífers multicapa. 
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Figura 2.4-13: Plànol general massa d’aigua de l’Empordà 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 

Aquesta massa d’aigua, se situa en la conca neògena de l’Empordà. Està formada per unitats 
litostratigràfiques sedimentàries d’edat neògena i quaternària, dipositades a partir de ventalls 
al·luvials i deltaics de procedència diversa. Són unitats de ventall dipositades per l’acció de dos 
dominis paleohidrogràfics principals en un ambient eminentment continental: 

- al nord i nord-oest, el domini dels rius Fluvià i la Muga;  

- al sud, el domini dels rius Ter i Daró.  

Aquesta dinàmica sedimentària es va anar reproduint com a conseqüència de la repetició de 
diferents cicles eustàtics durant els períodes Neogen i Quaternari. Els ventalls sedimentaris 
resultants d’aquesta dinàmica es van disposar en la conca coincidint amb la posició de la xarxa 
de fractures principals, d’orientació nordoest-sudest, responsables de la formació de la pròpia 
conca. D’aquesta manera, s’imposà una geometria on els diversos ventalls es troben adossats 
als relleus colindants (Pirineu, Gavarres i serralada Transversal) i s’estenen cap el centre de la 
conca segons una configuració de paleocorrents de tipus radial. 

 

En aquesta massa d’aigua hi estan inclosos 3 aqüífers, aquests són (codi i nom): 

• 2014I30 Aqüífer dels neògens de l’Empordà:  

Constituït per una alternança de graves i sorres semiconsolidades amb intercalacions argiloses 
i d’unitats llim-argiloses, són fàcies de ventall al·luvial procedents del Sistema Transversal, del 
Pirineu Oriental i els relleus paleògens de l’Alt Empordà. Els sector més proper al litoral 
presenta unitats de platges de sorres i còdols (fàcies litorals), que constitueixen un important 
aqüífer lliure que pot estar localment semiconfinat. Per sota de les unitats permeables es 
desenvolupen sediments argilosos i unitats margoses de badia, que en conjunt conformen el 
substrat de l’aqüífer. La base dels nivells permeables reconeguts assoleix profunditats 
màximes de 200 a 250 m en els sector central de la massa. Els cabals que pot subministrar 
l’aqüífer són diversos, des de 5 a 40 m3/h en el sector occidental de la massa, a cabals de 3 a 
75 m3/h en les zones centrals, i de 25 a 100 m3/h en el sector més oriental/litoral. 

• 2018A10 Aqüífer al·luvial del Fluvià, sector Esponellà/Sant Miquel 

Constituït per materials d’edat quaternària, graves i sorres, i es disposa damunt l’aqüífer 
neogen de l’Empordà, ocupant un 4% del total de la massa d’aigua subterrània. És un aqüífer 
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de tipologia lliure desenvolupat a partir de les terrasses baixes del riu Fluvià –terrasses d’edat 
T2 a Tactual- i molt localment explotat. El substrat de l’aqüífer el conformen materials de 
diferent naturalesa: neògens de l’Empordà, paleògens de l’Alt estructural del Baix Empordà, i 
fins i tot unitats volcàniques. El gruixos de l’aqüífer poden arribar als 20 m en el sector de 
Bàscara, essent la mitja una gruixària d’entre 6 i 12 m. Els cabals que pot subministrar 
l’aqüífer són rellevants, sobretot en els sectors de les terrasses més properes al riu, terrasses 
d’edat T1 i subactual, amb valors superiors als 30 m3/h. 

• 2013I30 Aqüífers locals dels neògens de les Pregavarres 

S’estén al peu dels relleus de les Gavarres, prop de la Bisbal d’Empordà, en la comarca del 
Baix Empordà. Està format per alternances de graves i sorres i nivells argilosos (argiles de la 
Bisbal), procedents de ventalls neògens desenvolupats al peu de les Gavarres. S’ha definit com 
un aqüífer local atès que, en ser poc explotat, es desconeix l’abast del seu potencial 
hidrogeològic. És un aqüífer de tipologia multicapa i el substrat està indistintament constituït 
tant per les unitats paleògenes de la zona com pels materials paleozoics del massís de les 
Gavarres. Els cabals que pot subministrar aquest aqüífer comprenen valors de 3 a 25 m3/h. 

 

La connexió d’aquesta massa d’aigua amb els cursos d’aigua superficial, es dona en els cursos 
d’aigua predominantment: Ter, Daró, Manol i Muga (hi ha relacions de recàrrega i descarrega 
entre la massa d’aigua i els cursos fluvials). En cursos de regim efluent s’han detectat relacions 
en el marge esquerra del riu Ter, en els vessants de la massa cap el marge del riu Fluvià, la 
Muga i el Manol.  

 

Massa d’aigua Fluviodeltaic del Ter (33) 

La Massa d’aigua es caracteritza per tenir una extensió total de 165km2, amb una extensió 
aflorant de 165km2. La seva litologia dominants és al·luvials, sense altres litologies 
acompanyants. 

Pel que fa a les característiques hidràuliques, en la massa d’aigua de l’Empordà hi ha aqüífers 
lliures i confinats amb predomini dels lliures.  

Es tracta d’una massa d’aigua continguda en les terrasses fluvials 1 i 2, i unitats al·luvials 
associades (ventall al·luvial de Celrà) a la cubeta de Celrà, i sediments corresponents a les 
terrasses T1 i T2 de rebliment de les planes dels rius Ter i Daró. 

Figura 2.4-14: Plànol general massa d’aigua Fluviodeltaic del Ter 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 
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La litologia dominant són graves i sorres amb presència de llims i argiles. El conjunt de 
sediments que formen i les seves característiques litològiques i de geometria interna, fa que es 
pugui concloure que en aquesta massa d’aigua s’hi incloguin 3 aqüífers (aquests es descriuen a 
continuació): 

• 2016A10 Aqüífer superficial de la cubeta de Celrà 

Aquest es troba en continuïtat física amb l’aqüífer superficial de la plana al·luvial del Baix Ter i 
Daró (4021A11): un aqüífer superficial de 15-20 m de gruix i de comportament lliure, 
constituït per graves a la cubeta de Celrà i a les àrees proximals de la plana i per sediments 
més sorrencs a les àrees més distals. 

• 4021A11 Aqüífer superficial de la plana al·luvial del Baix Ter i Daró 

 

La connexió d’aquesta massa d’aigua amb els cursos d’aigua superficial, es dona en els cursos 
d’aigua influents principalment per part del tram del riu Ter a la Cubeta de Celrà i del riu Daró. 
En cursos de regim efluent es dóna per bona part del riu Ter al seu pas per la plana al·luvial. 
Finalment en cursos d’aigua superficials en règim influent/efluent variable pel tram del riu Ter 
a la part intermèdia  

 

2.4.2.1. Qualitat de les aigües subterrànies 

Es determina la qualitat de les aigües subterrànies presents en el municipi de Bordils, a partir 
d’analítiques de l’estat químic actual dels aqüífers inclosos en les dues masses d’aigua. Així, no 
es tenen dades del mateix municipi, però el fet que aquests aqüífers tinguin característiques 
homogènies en tot el seu volum ocupat, fa que en termes generals les analítiques fetes en els 
diferents punts de control siguin vàlides pel municipi de Bordils. 

Taula 2.4.-4: Estat químic actual dels aqüífers presents a les masses d’aigua 

Massa d’aigua de l’Empordà 

Aqüífer dels neògens de l’Empordà 

pH 

(pH) 
7.68 

CE 

(S/cm) 
663,6 HCO3 302,73 

Cl 

(mg/l) 
35,6 

SO4 

(mg/l) 
49,07 

Ca 

(mg/l) 
116,89 

Mg 

(mg/l) 
11,68 

Na 

(mg/l) 
21,24 

K 

(mg/l) 
1,62 

NO3 

(mg/l) 
50,3 

NH4 

(mg/l) 
0,15 

Fe_Total 

(g/l) 
680 

Mn_total 

(g/l) 
3,68 

Dades corresponents al promig de 14 punts. Any 2003 

Aqüífer al·luvial del Fluvià, sector Esponellà/Sant Miquel 

pH 

(pH) 
7.37 

CE 

(S/cm) 
900.8 HCO3 319,97 

Cl 

(mg/l) 
45,6 

SO4 

(mg/l) 
185,66 

Ca 

(mg/l) 
116,89 

Mg 

(mg/l) 
11,68 

Na 

(mg/l) 
21,21 

K 

(mg/l) 
1,62 

NO3 

(mg/l) 
52,3 

NH4 

(mg/l) 
0,13 

Fe_Total 

(g/l) 
<20 

Mn_total 

(g/l) 
<5 

Analítica corresponent al pou de control de Bàscara (ACA). Any 2003 

Aqüífers locals dels neògens de les Pregavarres 

pH 

(pH) 
7,4 

CE 

(S/cm) 
696 HCO3 295 

Cl 

(mg/l) 
33,3 

SO4 

(mg/l) 
35,27 

Ca 

(mg/l) 
115 

Mg 

(mg/l) 
16,23 

Na 

(mg/l) 
24,33 

K 

(mg/l) 
2,33 

NO3 

(mg/l) 
90,8 

NH4 

(mg/l) 
-- 

Fe_Total 

(g/l) 
244 

Mn_total 

(g/l) 
-- 

Dades corresponents al promig de 3 punts .Any 2004 
 

Massa d’aigua Fluviodeltaic del Ter 

Aqüífer superficial de la cubeta de Celrà 

pH 

(pH) 
7,57 

CE 

(S/cm) 
854,7 HCO3 362,03 

Cl 

(mg/l) 
65,9 

SO4 

(mg/l) 
89,33 

Ca 

(mg/l) 
149,07 

Mg 

(mg/l) 
14,33 
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Taula 2.4.-4: Estat químic actual dels aqüífers presents a les masses d’aigua 

Massa d’aigua de l’Empordà 

Na 

(mg/l) 
52,34 

K 

(mg/l) 
4,55 

NO3 

(mg/l) 
43,4 

NH4 

(mg/l) 
0,09 

Fe_Total 

(g/l) 
-- 

Mn_total 

(g/l) 
35.5 

Dades corresponents al promig de 3 punts. Any2003 

Aqüífer superficial de la plana al·luvial del Baix Ter i Daró 

pH 

(pH) 
7,46 

CE 

(S/cm) 
2.181,29 HCO3 388,8 

Cl 

(mg/l) 
639,3 

SO4 

(mg/l) 
149,29 

Ca 

(mg/l) 
148,24 

Mg 

(mg/l) 
59,81 

Na 

(mg/l) 
60,61 

K 

(mg/l) 
19,04 

NO3 

(mg/l) 
33,2 

NH4 

(mg/l) 
0,8 

Fe_Total 

(g/l) 
7.237,00 

Mn_total 

(g/l) 
603 

Promig de diverses dades de 2003 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. Anys 2003 i 2004 

 

A mode de resum, es pot concloure que els impactes més importants sobre la qualitat de 
l’aigua subterrània en la massa de l’Empordà són les elevades concentracions de nitrats amb 
mitjanes superiors a 50 mg/l i valors puntuals de més de 125 mg/l i pel que fa a la massa 
Fluviodeltaic del Ter són les altes Concentracions mitjanes de clorurs superiors a 250 mg/l, i 
les de sulfats i nitrats són puntualment elevades (fins 525 mg/l i 107 mg/l respectivament). 

En general els aqüífers superficials (com Aqüífer superficial de la cubeta de Celrà i l’Aqüífer 
superficial de la plana al·luvial del Baix Ter i Daró) són els més susceptibles de presentar 
problemes de contaminació de nitrats ja que es troben més exposats a les fonts de 
contaminació. Així en aquesta tipologia d’aqüífers, la seva explotació en mesos de baixa 
pluviometria pot induir a la captació de les aigües superficials i, per tant, a la captació d’aigües 
residuals abocades a les lleres. En el cas dels aqüífers profunds (com l’Aqüífer de la plana 
al·luvial del Baix Ter) la contaminació és més difícil però tot i així es pot produir una 
contaminació per nitrats en les àrees de recàrrega de l’aqüífer, en el propi pou si en el mateix 
s’exploten també nivells superficials amb concentracions elevades de compostos nitrogenats, o 
bé es poden transferir dels nivells superficials als profunds a partir dels cons de depressió 
generats amb l’extracció hídrica a través dels sediments de gra fi que poden actuar com a 
aqüitards. 

 

En pròxims apartats (punt 3.3.2. Riscos ambientals relacionats amb les activitats antròpiques) 
es parlarà amb més detall dels riscos associats a les aigües subterrànies de Bordils. Així mateix 
és important comentar que el municipi ha estat designat coma a zona vulnerable en relació a 
la contaminació per nitrats provocada per fonts agràries (decret 283/1998). 
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B. Diagnosi estratègica 

2.5. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica 

El medi físic com a condicionant de la implantació municipal en el territori 

Bordils, des del punt de vista físic, s’ubica en una zona de transició entre el massís de les 
Gavarres i la depressió de l’Empordà, molt caracteritzat pel pas del riu Ter pel nord del terme 
municipal. 

La distribució espacial de la gran unitat geològica que configura el municipi condiciona la 
morfologia resultant del territori i per tant la manera en què es produeix la seva ocupació. 

Bordils es caracteritza per ser un municipi majoritàriament planer, degut el pas del riu Ter el qual 
al llarg dels anys ha anat dipositat sediments al·luvials als terrenys colindants i que ha anat 
configurant les diferents terrasses al·luvials.  

Aquesta mateixa sedimentació de materials, fa 
que els substrats pròxims al riu Ter siguin 
terres molt aptes pel conreu. Igualment s’ha 
establert el nucli principal de Bordils en sectors 
més allunyats al riu, per una banda per poder 
mantenir les terres més fèrtils i per altra banda 
per evitar el màxim possible l’afectació de 
possibles avingudes i inundacions al nucli urbà. 

 

 

La qualitat de les aigües del Ter va millorant 

El tram baix del Ter, des del punt de vista de la seva qualitat físico-química, presenta una baixa 
qualitat de les seves aigües motivada per la presència de concentracions anòmales d’amoni i 
fosfats.  

En el tram d’estudi i prenent com a referència l’estació d’aforament de Sant Jordi Desvalls, els 
nivells d’amoni estan per sobre les concentracions màximes admissibles i els nivells de Fosfat 
estan per sota d’aquestes concentracions. Ambdós paràmetres milloren any rere any.  

Segons els Estudis del PEF- Baix Ter el tram d’estudi presenta un estat deficient tant pel que fa a 
les concentracions d’amoni, com pel que fa a les concentracions de Fosfats. 

Pel que fa als índex biològics (Índex BMWPC) indiquen una bona qualitat ecològica del tram de riu 
de Medinyà a Sant Jordi Desvalls (incloent el municipi de Bordils). 

 

Finalment i en contra partida a les millores de la qualitat de les aigües, s’ha comprovat que el 
cabal del Ter, tendeix a disminuir any a any. La qual cosa, pot comprometre la vida al riu i la 
qualitat de les seves aigües. En molts moments de l’any no es compleix el cabal mínim de 
manteniment del Ter. 
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Els cursos fluvials com a font de fertilitat del sòl. 

Els materials dipositats al llarg del anys, pels diferents cursos del Riu Ter i els altres cursos fluvials 
del terme municipal, les avingudes, la orografia planera i els factors climàtics predominants en el 
territori, fan que les ribes de Ter siguin molt fèrtils i per tant els diferents tipus de sòls que es 
troben en tot el municipi siguin molt aptes per diferents tipus de conreu. 

 

Pressions altes i moderades sobre els diferents aqüífers 

El municipi de Bordils, se situa sobre tres masses d’aigua subterrànies. Aquestes tenen similituds 
en quant a les pressions a les que estan subjectes. 

• Els volums de nitrogen procedents de dejeccions ramaderes que s’apliquen sobre les masses 
d’aigua exerceixen una pressió de moderada a alta (massa d’aigua de l’Empordà) 

• En general s’ha avaluat que l’agricultura intensiva exerceix una pressió de moderada 
(paleògens del Baix Ter) a alta (Empordà, Fluvio deltaic del Ter) sobre la massa d’aigua 

• S’avalua que la magnitud, en relació a la influència dels abocaments industrials sobre la 
qualitat de la massa d’aigua com a alta (Empordà i fluvio deltaic del Ter). En la massa d’aigua 
fluviodeltaic del Ter es destaca, entre altres, el sector industrial de Celrà, molt pròxim a Bordils 

• La pressió derivada de sòls contaminats, potencialment contaminats i d’episodis de 
contaminació d’aigües subterrànies sobre la massa és elevada( Fluvio deltaic del Ter) 

• La pressió exercida sobre la massa d’aigua en relació als abocaments d’EDARS s’avalua amb 
una magnitud de valor moderada (Empordà) 

• La pressió sobre la massa d’aigua derivada de les extraccions d’àrids es considera de magnitud 
alta (Empordà, Fluvio deltaic del Ter) 

 

Vulnerabilitat de les aigües superficials 

A Bordils, el caràcter temporal dels cursos superficials (exceptuant el riu Ter, els recs i les 
sèquies) fa que durant els mesos d’estiu s’eixuguin les aigües en alguns trams o en tota la llera. A 
aquest procés natural, ja que depèn de le climatologia pròpia de l’indret, cal sumar-hi l’efecte 
antròpic derivat de la sobreexplotació dels aqüífers superficials, els recursos hídrics dels quals es 
troben del tot relacionats amb les aigües superficials que circulen per les lleres. 

D’aquesta forma l’extracció d’aigües d’aquests aqüífers superficials en els mesos d’estiu fa que 
durant aquest període els recursos es percolin des de la llera cap els sediments al·luvials i que, per 
tant, s’eixuguin i/o mímvin els cabals que circulen fins i tot dels cursos més importants. La 
mancança d’aigua en les lleres provoca que l’aigua abocada procedent tant de les depuradores 
municipals (EDARS) com de depuradores industrials no es dilueixi i, per tant, això provoca una 
contaminació de les aigües superficials, sobretot pel que fa a la concentració de compostos 
nitrogenats i, de retruc, un aport d’aquests compostos als aqüífers superficials. 
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2.6. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

La geomorfologia del territori, ha estat molt estudiada per diferents estudis, relacionats 
principalment amb el riu Ter 

Bona qualitat biològica del tram del riu Ter que transcorre pel municipi. 

El riu Ter ofereix aigua pels conreus 

Presència de recursos hídrics subterranis productius  

 

Punts febles 

Rieres i torrents amb curs d’aigua intermitent 

El cabal mínim del Ter bona part de l’any no es compleix 

Baixa qualitat de l’aigua del Ter, en relació a les concentracions de nitrats 

Desconeixement d’aspectes relacionats amb les unitats hidrogeològiques de l’indret 

 

Oportunitats 

La orografia majoritàriament planera, facilita la ubicació d’activitats en el territori 

Millora paulatina de la qualitat de les aigües del Ter 

La presència de recs i sèquies asseguren la disponibilitat d’aigua per usos agrícoles 

 

Amenaces 

Extraccions hídriques desmesurades 

Diferents pressions afecten als recursos hídrics subterrànis del territori. 
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3. Aspectes de Sostenibilitat Ambiental 

3.1. Anàlisi del territori 

A. Memòria descriptiva 

Aquest apartat consisteix en l’anàlisi de les diferents variables que configuren l’ordenació 
territorial, des dels usos del sòl i la seva evolució fins al planejament municipal i l’estructura 
urbana (configuració del teixit urbà, segregació, espais lliures, etc.), passant per la planificació 
supramunicipal. 

3.1.1. Usos del sòl i evolució. Comparativa any 1993 i 2003 

El model territorial de Bordils queda reflectit a partir del mapa d’usos del sòl del Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Per tal d’analitzar els usos del sòl i la seva 
evolució s’ha utilitzat el mapa de l’any 1993 i el més actual que és de l’any 2003. 

Com es podrà veure, la orografia planera del terme municipal i el pas del riu Ter pel nord del 
municipi, així com la presència de recs i altres cursos d’aigua ha determinat i facilitat la 
distribució i l’ocupació dels diferents usos del sòl presents en el territori. La orografia i els 
cursos d’aigua han facilitat la implantació d’usos relacionats amb el treball de la terra, amb 
altes necessitats d’aigua, com poden ser les plantacions de pollancres i plataners i ha fet que el 
nucli de Bordils i en general la superfície urbana s’establís el màxim de lluny del riu Ter, per 
una banda per evitar i minimitzar les inundacions periòdiques del territori i per altra per 
aprofitar al màxim la superfície apte per l’agricultura, sustent durant molts anys de l’economia 
municipal. 

Figura 3.1-1: Usos del sòl a Bordils. 1993 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del MCSC 2ed. CREAF (1993). 
 

A l’any 1993 en el territori de Bordils l’ús més present eren els conreus, els quals ocupaven el 
92% del terme municipal, ja siguin conreus tradicionals (herbacis, llenyosos, hivernacles, etc) 
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(41,3% del terme municipal), plantacions de pollancres (41,8% del territori) o de plataners 
(8,9% del municipi). 

En segon lloc, després de les tres tipologies de conreus, prèviament descrites, se situa la 
superfície urbana, a banda de les infraestructures de comunicació, amb una ocupació territorial 
del 4,3%, que representa un total de 31,25ha. Aquesta es concentra principalment a la part 
centre-sud del municipi, formant una estructura compacte amb poca dispersió en el territori. 

La resta de terme municipal, estava ocupat per polígons o “taques” amb els usos de boscos de 
ribera (1,1%), matollars (0,8%), d’aigües superficials (0,7%), d’extracció minera (0,5%), sòls 
nus i boscos densos (ambdós 0,3%). Pel que fa a l’ocupació de les vies de comunicació, 
malgrat la seva implantació en el territori és molt evident, ocupaven una superfície de 
0,152ha.  

Figura 3.1-2: Distribució dels usos del sòl. Bordils. 1993 
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Font: Elaboració pròpia a partir del MCSC 2a ed. CREAF, 1993 

 

Al llarg dels anys, els usos del sòl de Bordils s’han modificat, augmentant o disminuint la 
superfície o redistribuït en el terme municipal. La figura següent mostra el mapa dels usos del 
sòl de Bordils de l’any 2003. 
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Figura 3.1-3: Usos del sòl a Bordils (2003) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del MCSC 2ed. CREAF (2003) 

 

Segons el plànol anterior i la següent figura, igualment l’ús predominant en el municipi, en 
quant a la seva ocupació, continua essent els conreus, més o menys amb el mateix 
percentatge de Conreus tradicionals (40,4%), plantacions de pollancres (42,1%) i plantacions 
de plàtans. Que configuren el 89% del total del municipi, en el resum final dels conreus es veu 
que la seva superfície total a disminuït, ja que ho ha fet l’ocupació territorial de plantacions de 
plataners i conreus i tot i que les plantacions de pollancres han seguit augmentant, aquest 
augment no ha estat suficient per mantenir el % d’ocupació en el territori de la totalitat dels 
conreus. 

Seguint amb el mateix esquema que en l’anàlisi dels usos de l’any 1993, es pot observar que 
la superfície urbanitzada ha augmentat el seu % i per tant el nombre d’hectàrees, a l’any 2003 
la taca urbana representava el 6,9% del total del terme municipal, malgrat aquest augment 
important de 2,6 punts, la seva ocupació igualment es concentra en el mateix sector, tot i que 
han augmentat petits habitatges, masos i/o granges dispersos en el territori. 

Pel que fa a la resta d’usos presents en el municipi, es de destacar que en aquests 10 anys 
d’anàlisis, han desaparegut les extraccions mineres de Bordils. També ha disminuït la 
superfície de boscos de ribera (1,1% l’any 1993 per 0,5% l’any 2003), els sòls nus, la 
superfície de boscos densos (disminució de 0,2 punts). Per contra han augmentat la seva 
superfície usos com, les vies de comunicació ( de 0,152ha a 1,903 ha) essent encara més 
notòria la seva implantació en el territori, la aigües continentals (augmentant 0,2punts) i 
finalment també ha augmentat la superfície de matollars passant d’una ocupació del 0,8% del 
territori al 1,7% a l’any 2003. 

Pel que fa a les extraccions mineres, s’ha de dir que en l’actualitat, any 2010, hi ha dues 
activitats extractives en actiu. Per més informació punt d’economia de la present memòria de 
Bordils 
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Figura 3.1-4: Distribució dels usos del sòl. Bordils. 2003 
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Font: Elaboració pròpia a partir del MCSC 2a ed. CREAF, 2003. 

 

Tot seguit es pot observar, numèricament, l’evolució dels usos del sòl a Bordils, de l’any 1993 
al 2003. 

Taula 3.1-1: Usos del sòl del municipi. Any 1993-2003. 

Usos del sòl 1993 2003 

 
Nombre de 
taques Àrea (ha) 

Nombre de 
taques Àrea  (ha) 

Boscos densos 7 2,391 6 0,991 

Boscos de ribera 9 8,394 8 3,458 

Matollars 11 5,999 24 12,407 

Prats i herbassars 1 0,075 19 4,712 

Plantacions de plàtans 31 65,057 25 46,559 

Plantacions de pollancres 38 306,107 31 303,459 

Conreus 14 302,185 80 291,555 

Zones urbanitzades 8 31,250 75 49,728 

Vies de comunicació 1 0,152 2 1,903 

Zones d’extracció minera 3 3,955 - - 

Sòls nus  7 1,956 4 0,320 

Aigües continentals 2 4,926 3 6,360 
Font: Elaboració pròpia a partir del MCSC CREAF, 1993 i 2003. 
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3.1.2. Aspectes territorials i planejament directriu 

El planejament urbanístic es regeix pel principi de jerarquia normativa que informa i ordena les 
relacions entre els diferents instruments urbanístics de planejament i de gestió regulats per la 
legislació pertinent. Així, segons aquest principi els plans d’ordenació urbanística han d’ésser 
coherents amb les determinacions del pla territorial general i dels plans territorials parcials i 
sectorials i facilitar-ne l’acompliment. 

Els plans de planejament urbanístic previstos en l’àmbit territorial i que tenen una incidència 
en el municipi de Bordils són: 

Taula 3.1-2: Figures de planejament territorial i urbanístic d’incidència a Bordils 

Pla o programa Administració Estat 

Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), 1995 DPTOP Aprovat, el 1995 

Plans Territorials Parcials (PTP) 

PTP de les Comarques Gironines 
DPTOP 

En elaboració 

Aprovat inicialment 

Plans sectorials 

Pla d’infraestructures del transport de Catalunya DPTOP Aprovat, 2006-2026 

Pla de transport de viatgers de Catalunya DPTOP Aprovat inicialment 
2008-2012 

Pla especial urbanístic d’infraestructures complementàries DPTOP Aprovat 

Pla General de Política Forestal DMAIH Aprovat, 2005-2014 

Pla de Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes  ACA Aprovat, 2006 
Font: Elaboració pròpia amb dades de la Generalitat de Catalunya.  

 

Des de l’aprovació del Pla Territorial General de Catalunya per la Llei 1/1995, de 26 de 
març, és l’instrument director d’ordenació territorial de Catalunya que fixa un model 
organitzatiu d’administracions inferiors a la Generalitat de Catalunya. L’objectiu principal del 
PTGC és potenciar el desenvolupament, definir l’equilibri territorial d’interès general per a 
Catalunya i ordenar el creixement així com els serveis necessaris pels seus habitants. Alhora, 
aquest document també és el marc de referència de discussió i debat de caire horitzontal i 
vertical entre les administracions per a resoldre els desequilibris territorials. En els darrers cinc 
anys, s’han iniciat i aprovat nombrosos plans territorials que el desenvolupen d’acord amb les 
directrius de la mateixa Llei. 

El Pla defineix els Àmbits Funcionals Territorials (AFT) formats per un sistema urbà central, 
que en polaritza les relacions, i uns sistemes urbans que s’hi relacionen amb un cert grau de 
dependència, de manera que el conjunt constitueix una unitat funcional definida i composta a 
partir de sistemes urbans de diferents comarques. Bordils, està inclòs dins l’àmbit funcional de 
les comarques gironines. A la pràctica, això vol dir que el planejament territorial i urbanístic de 
la zona s’haurà de regir pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), 
en aquest moment en procés d’aprovació. 

En tant no s’aprovi el PTPCG, cal tenir en consideració, per a la redacció de planejament 
territorial de rang inferior i planejament urbanístic, les disposicions que fixa el PTGC per la 
zona.  

El municipi de Bordils, forma part del sistema de reequilibri territorial nivell 1 basat en els 
sistemes urbans de Girona + Cassà de la Selva. Les propostes del PTGC per aquest tipus de 
sistemes es concreten en: 

• Afavorir el desenvolupament de 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. 

• Potenciar les seves capacitats com a alternativa als atractius dels sistemes de l’àmbit 
metropolità, de manera que es permeti reequilibrar el país. 
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• Potenciar el seu desenvolupament, preservant la qualitat de vida que s’hi gaudeix, buscant una 
prestació elevada de serveis i equipaments especialitzats. 

 

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) 

Aquest Pla està es fase d’aprovació i concretament en fase d’exposició pública, segons l’Edicte 
de EDICTE de 8 de febrer de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el projecte del Pla 
territorial parcial de les comarques gironines. 

Seguidament es descriuran els principals efectes d’aquest pla al municipi de Bordils, tenint 
sempre en consideració, que aquest Pla no està aprovat definitivament i pot veure’s modificat. 

 

El PTPGC, distribueix el territori en 28 àmbits. Bordils està inclòs en l’àmbit de Flaçà, que 
l’integren els municipis de Bordils, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de 
Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Martí Vell i Viladasens. 

El Pla fa la següent proposta per l’àmbit:  

• Sistema d’espais oberts, un 26% de la superfície de l’àmbit està inclosa dins del Espai d’Interès 
Natural de les Gavarres que situat al sud, està incorporat al Pla Espais d’Interès Natural i la Xarxa 
Natura 2000. 

El Pla Territorial proposa protegir de forma especial un 40 % més del territori de l’àmbit, un 10 % 
queda acollit al règim de protecció territorial, mentre que un 20 % resta sota protecció preventiva, 
segons les categories establertes pel propi pla. 

• L’àmbit de Flaçà ocupa una posició intermèdia entre l’extrem nord-est del sistema urbà de Girona i 
les planes del Baix Empordà i presenta una distribució dels nuclis urbans clarament diferenciada. 
D’una banda, Bordils i el continu urbà de Sant Joan de Mollet i Flaçà desplegats al llarg de la C-66 i el 
ferrocarril i la resta -Cervià de Ter, Juià, Madremanya, Sant Jordi Desvalls, Sant Martí Vell i 
Viladasens en unes posicions més excèntriques, però tots ells amb una escassa capacitat de 
transformació. El Pla opta per l’aplicació de l’estratègia de creixement moderat. 

Figura 3.1-5: Proposta d’estratègies d’assentament de l’àmbit de Flaçà del PTPCG 

 
Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques de Girona. 2010. DPTiOP 

 

Aquest creixement moderat significa que aquells nuclis o àrees de mitjana o petita dimensió 
urbana que per les seves condicions de sòl i de connectivitat poden tenir un creixement 
proporcionat a la seva realitat física com a àrees urbanes. 
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L’extensió urbana màxima que el Pla d’ordenació urbanística municipal podrà proposar serà 
orientativament la que resulti de l’aplicació de les següents expressions alfanumèriques: 

Moderat: E = 30 * A * f / 100 Mitjà: E = 60 * A / 100, 

on E, A i f representen, respectivament, la superfície de l’extensió urbana admissible, la superfície de càlcul de l’àrea 
urbana existent i un factor de correcció per a nuclis de petita dimensió, explicitat a l’article 3.7 de les Normes 
d’ordenació territorial (del PTPCG). 

 

Pel que fa a al sistema d’espais oberts, el PTPCG distribueix el sòl de Bordils majoritàriament 
en 2 categories. Per una banda Sòls de Protecció Especial (nord del municipi) i per altra banda 
Sòls de Protecció territorial d’interès agrari o paisatgístic 

Figura 3.1-6: Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures. 
PTPCG. Bordils 

 
Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques de Girona. 2009. DPTiOP 

 

El sòl de protecció especial, comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals o per la seva 
localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per a integrar una xarxa 
permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt 
del territori, amb els seus diferents caràcters i funcions. Aquesta categoria de sòl incorpora 
com a primers constituents tots els espais que han estat protegits per la normativa sectorial o 
per planejaments específics, sigui el Pla d’Espais d’Interès Natural, la Xarxa Natura 2000 i, 
quan és el cas, el Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC). En el cas de Bordils, 
aquest sòl correspon a la xarxa natura 2000, configurat per l’espai xarxa natura 2000, Ribes 
del Baix Ter i la zona considerada com inundable pel PEF del Baix Ter. 

 

El sòl de protecció territorial, comprèn aquell sòl que el Pla no considera necessari que formi 
part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o 
circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació, atès 
que existeix en l’àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva per donar resposta a totes 
les necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en sòl no urbanitzable que es 
donessin al llarg del seu període de vigència. 

En el cas de Bordils, es considera que els sòl de protecció territorial, són sòls amb valors 
d’interès agrari i/o paisatgístic. Aquests sòls són aquells que presenten àrees d’activitats 
agràries d’interès per al territori, en aquells terrenys que aporten paisatges significatius o 
identitaris de l’àmbit territorial i també en terrenys que per estar molt poc contaminats per 
l’edificació convé mantenir com a espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del 
territori. 
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3.1.2.1. Plans sectorials 

Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 

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

El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (en endavant PITC) és el Pla Territorial 
Sectorial que defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a 
Catalunya, tant pel que fa al transport de viatgers com de mercaderies, en coherència amb les 
directrius del planejament territorial vigent i amb una visió sostenible de la mobilitat. El PITC 
té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de 
política territorial, i de pla específic a l’efecte d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, 
de la mobilitat. 

El PITC recull tota una sèrie d’actuacions en les xarxes viàries i ferroviària de les comarques 
gironines que de ben segur tindran incidència en la realitat actual del municipi a diferents 
nivells. Les actuacions que poden tenir incidència en el municipi de Bordils, són les següents: 

 

Propostes de la xarxa ferroviària: 

• Nou tren tramvia aeroport de Girona - Girona - Flaçà - Costa Brava: Implantació d’un sistema de tren 
tramvia entre l’aeroport, la ciutat de Girona, Flaçà i la Costa Brava. 

 

Propostes de la xarxa viària: 

Les propostes del PITC de la xarxa viària de la zona del Gironès fan referència principalment a 
variants o ampliacions de l’actual sistema de comunicacions, les quals moltes d’elles estan en 
projecte o fase d’execució. Algunes de les actuacions són: 

• Eixos d’accés a la Costa Brava i Pla de l’Estany: Anella de les Gavarres (C-65/C-31/C-66). Anella de 
les Gavarres. Desdoblament entre Torrent i Medinyà 

 

Pla de transport de viatgers de Catalunya, 2008 - 2012 

És el Pla territorial sectorial que defineix les directrius i les línies d’actuació per als propers 
anys en relació amb l’oferta dels serveis de transport públic a Catalunya i la gestió del conjunt 
del sistema. Té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de 
novembre, de política territorial, i de pla específic de mobilitat a l’efecte d’allò que estableix la 
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Els seus continguts i actuacions s’emmarquen dins 
la normativa i el planejament vigents i, particularment, desplega el Pla d’infraestructures de 
transport de Catalunya. 

Aprovat inicialment el 5/12/2007, fase d’informació pública finalitzada el 18 de febrer de 2008. 

 

Pla General de Política Forestal  

Es tracta d’un pla sectorial que té per objectiu establir les directrius i les estratègies per tal de 
fomentar la gestió sostenible dels terrenys forestals, assegurant la conservació dels 
ecosistemes forestals i les seves funcions ambientals, així com el desenvolupament sostenible i 
els seus valors socials i econòmics. 

El document actual recull la proposta d’objectius per als boscos de Catalunya per als propers 
10 anys i una proposta d’eines per a assolir-los. 

 

Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 

El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un instrument 
de la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya aprovat pel 
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Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte la definició de 
totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús domèstic de 
l’aigua, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua. 

El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües 
residuals urbanes i la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc comunitari 
d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a la protecció de les aigües i que pretén 
aconseguir abans de l’any 2015 un bon estat de les masses d’aigua superficials, mitjançant el 
desenvolupament de mesures de protecció, millora i regeneració d’aquestes masses. 

El Pla té programada pel municipi de Bordils, la següent actuació: 

• EDAR i col·lectors de Bordils  

Així, mateix també hi ha el Programa de sanejament d’aigües residuals industrials 2003 
(PSARI 2003), que té per objecte l’assoliment dels objectius de qualitat que el mateix 
programa defineix per al medi hídric. El programa identifica les prioritats i tendències en 
l’àmbit de la contaminació dels abocaments industrials; estableix un nou model de relació 
entre administracions i establiments industrials en l’àmbit dels abocaments; i redueix les 
substàncies específiques i prioritàries d’acord amb els objectius de qualitat. 

 

3.1.2.2. Plans supramunicipals 

Planificació de l’Espai Fluvial de les conques del baix Ter (PEF) 

Els treballs de planificació de l’espai fluvial de les conques del baix Ter, es van iniciar l’any 
2003 i es van finalitzar l’any 2005 i estan actualment pendents de la tramitació per a la seva 
aprovació. (segons la web de l’Agència catalana de l’Aigua). 

L’anunci d’informació pública va ser publicada al DOGC núm. 5284, de 23 de desembre de 
2008, pàg. 93883. 

 

Els objectius del PEF Baix Ter i la incidència en el terme municipal, s’exposen en el punt 
3.3.1.1. Inundacions i avingudes (riscos ambientals d’origen natural) del present document. 

 

Pla d’Acció Comarcal per a la Sostenibilitat. Agenda 21 del Gironès 

El Consell Comarcal del Gironès, mitjançant l’adhesió a la carta d’Aalborg, va adoptar el 
compromís d’implantar una Agenda 21 a tota la comarca. Posteriorment, es va adherir al 
programa d’ajuts de la Diputació de Girona, per tal d’elaborar l’Agenda 21 de la comarca del 
Gironès.  

El Pla d’Acció Comarcal per a la Sostenibilitat de la Selva s’estructura en un conjunt de treballs 
troncals de la comarca (diagnosi estratègica, pla d’acció comarcal per a la sostenibilitat i 
processos de participació, comunicació i seguiment). El pla també incorpora uns plans 
paral·lels i més específics, que tracten alguns aspectes fonamentals per a la comarca, com 
són: el Pla director de connectivitat funcional i el Pla de sostenibilitat energètica del Gironès. 

Els principals objectius de l’Agenda 21 comarcal del Gironès, són: 

• Donar al Consell Comarcal del Gironès els elements de coneixement necessaris per portar a terme 
polítiques de desenvolupament comarcal sostenible de manera planificada. 

• Establir una diagnosi estratègica a partir de la realitat descriptiva de la comarca, tenint en compte 
l’ordenació del territori com a eix vertebrador del desenvolupament sostenible. 

• Determinar una sèrie d’actuacions prioritàries (projectes, estudis, organització interna), definir-ne el 
calendari i buscar les fonts de finançament, la gestió, etc. per accelerar la transició cap a un 
desenvolupament sostenible de la comarca. 

• Preveure accions globals que integrin tots aquells aspectes necessaris que tendeixin a fer efectiva la 
sostenibilitat supramunicipal dels municipis del Gironès.  

• Definir uns criteris de sostenibilitat que orientin la futura modificació dels planejaments municipals. 
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• Fomentar la participació dels agents socials, els grups d’opinió i els col·lectius ciutadans en el procés 
d’elaboració de l’estratègia comarcal. 

• Definir uns indicadors quantificables que permetin seguir en el temps els efectes de la política 
ambiental i, a la vegada, detectar les desviacions que requereixin noves formulacions. 

• Proposar una Agenda 21 comarcal bidireccional, o sigui que pugui servir de punt de partida per 
aquells municipis que encara han de desenvolupar un programa 21 local, i de marc englobador dels 
aspectes supramunicipals d’aquells municipis que ja han aprovat o estant redactant l’Agenda 21 local. 

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

Les línies estratègiques del pla d’acció de sostenibilitat comarcal, que intenta donar 
compliment a aquests objectius, es tindrà en compte en l’elaboració del document del pla 
d’acció local de Bordils.  

 

Pla director comarcal de connectivitat funcional 

L’objectiu del present Pla és, a partir de l’anàlisi de l’estat actual i de les tendències de 
creixement urbanístic i nous projectes previstos, determinar de forma exacta els espais a on 
caldrà intervenir per garantir la connectivitat funcional. Un cop definits els espais caldrà 
consensuar un pla per a l’efectiva protecció i millora d’aquests. Finalment s’establiran un seguit 
de mesures de planificació, de gestió territorial i de permeabilització d’infraestructures per al 
seu desplegament. 

A les conclusions del pla d’aplicabilitat, es detallen les actuacions a realitzar en cada zona de 
potencial connectivitat i en cada municipi. 

Aquest pla, els seus objectius i actuacions es tindran en compte a l’apartat de connectivitat de 
la present memòria descriptiva del municipi de Bordils i posterior pla d’acció per la 
sostenibilitat de Bordils; i al pla de connectivitat que acompanya els documents de l’agenda 
21.  

 

Pla de sostenibilitat energètica del Gironès  

L’objectiu general de l’estudi és analitzar el consum i tipologia energètica de la comarca del 
Gironès, i elaborar una memòria i diagnosi del territori comarcal que reculli totes les dades, 
punts forts i febles, d’energia. I acabar elaborant el pla d’acció de sostenibilitat energètica de 
la comarca, on es proposen una sèrie d’accions encaminades a aconseguir un ús sostenible de 
l’energia a la comarca del Gironès. 

 

3.1.3. Estructura urbana 

La primera constatació de l’existència de Bordils als documents data del segle X, on apareix 
mencionat sota la forma Burdillis. Tanmateix, les característiques geogràfiques d’aquest poble 
fan pensar en una ocupació del territori força més reculada en el temps.  

L’any 1212 es cita "el castell de Bordils" en un testament corresponent a Arnau de Llers, 
senyors de Cervià, on deixava en llegat el castell de Bordils al seu fill Berenguer de Cervià. En 
el document es fa una descripció de com era el poble aleshores, estava envoltat d’un recinte 
emmurallat amb quatre entrades situades al carrer Montserrat, al carrer Sant Esteve, el tercer 
una mica més amunt el carrer Ample i una quarta que donava accés a la plaça de l’Església.  

Al segle XIV a Bordils imperava una economia de subsistència que feia la població molt 
vulnerable a qualsevol procés de crisi, guerra, epidèmia, etc. Aquesta precarietat tenia 
incidències immediates en les fluctuacions de població: ens trobem així que, mentre el 1380 
Bordils era llogarret de 43 focs (194 habitants), el 1427 tan sols n’hi havia 36 (162 habitants).  
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Un cop superada l’època d’epidèmies i despoblament que marcaren els segle XIV-XV, durant el 
segle XVI la població es recuperaria substancialment i el 1553 ja hi trobem 53 focs (238 
habitants).  

Durant el segle XVIII , les aigües del riu Ter foren motiu de discòrdies. L’any 1750 a Bordils es 
repartiren aquestes terres que eren considerades comunals, malgrat que la família Prim, 
encara les reivindicava ben entrat el segle XIX.  

El segle XIX va ser una època en general de prosperitat, degut als avenços agrícoles que es 
van notar gràcies a la construcció de la sèquia Vinyals.  

L’any 1940 una catàstrofe natural canviaria l’aspecte de Bordils per sempre, els anomenats 
"aiguats de Sant Lluc". L’aigua arribà fins a l’església de Bordils, cobrint bona part del terme 
municipal. Les aigües del Ter va deixar el seu trajecte natural i es va desplaçar cap a Cervià, 
canviant definitivament el traçat del riu i deixant unes terres de Cervià en territori de Bordils. 

 

El terme municipal de Bordils, ha estat influenciat pel pas del riu Ter al nord del nucli urbà, així 
històricament ha estat un espai inundable, on el pas del riu Ter i els seus afluents. 
determinaven l’ordenació territorial i l’estructura urbana. La presència d’aigua, el feia un espai 
favorable per l’agricultura, així als seus orígens Bordils era un municipi dedicat exclusivament 
a l’agricultura i la ramaderia.  

 

L’estructura actual del nucli principal de Bordils, fa anys que es manté molt semblant a la que 
presenta actualment. Un exemple d’aquesta afirmació es pot veure en la següent figura, on es 
veu una imatge aèria del nucli de Bordils de l’any 1956-1957, corresponents als vols americans 
sobre Catalunya. 

Si es compara amb una fotografia aèria actual (Figura 3.1-8) es pot apreciar que les 
diferències estructurals del nucli de l’any 1957 i del nucli actual són poques, però d’interès. 

Figura 3.1-7: Fotoimatge de Bordils. Vol americà. Any 1956-1957. 

 
Font: Ortoexpres. ICC 
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Figura 3.1-8: Ortofotoimatge del nucli urbà de Bordils. Any 2009 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

Comparant les dues fotografies aèries del nucli urbà de Bordils (1957 i 2009), es pot veure que 
els principals creixement residencials s’han dut a terme al voltant de la carretera C-66. Entre la 
carretera i el nucli de Bordils i també entre la carretera i les vies del ferrocarril. Aquests 
creixements, tot i que no sempre compactes al nucli urbà, es desenvolupen pròxims a aquest, 
majoritàriament al sud del nucli de Bordils (tenint com a referència la imatge de l’any 1957) 
cosa que permet preservar els valors paisatgístics, naturals i agrícoles de la banda nord del 
municipi i resguardar-se de les possibles inundacions. 

La petita àrea amb indústria, s’ubica a l’oest del terme municipal, també al voltant de la 
carretera i s’entén com una continuació del polígon industrial del municipi veí de Celrà, el qual 
té un gran polígon industrial al nord i est del nucli principal. 

 

En la figura 3.1-9 es pot veure la distribució i estructura urbana de tot el municipi, 
ortofotomapa de l’esquerra de la figura, i ampliat es poden apreciar (dreta de la imatge) els 
nuclis del municipi.  
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Figura 3.1-9: Estructura urbana del terme municipal de Bordils , i el principal nucli urbà 
Font: ICC, 2009 
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El nucli urbà i més o menys compacte de Bordils el formen segons el text refós de les Normes 
Subsidiàries de Bordils (2005) el casc antic, l’eixample urbà, la ciutat jardí, el casal rural i el la 
zona anomenada en el planejament municipal cases en camins rurals. La distribució del nucli 
urbà es veurà en pròxims apartats d’aquest mateix document. 

Figura 3.1-11: Simulació dels volums en 3D del nucli urbà de Bordils de sud a nord. 

 
Font: Institut cartogràfic de Catalunya i Google Earth. 2009 

 

El casc antic, situat a la part nord del nucli urbà, és on va començar el creixement primari del 
nucli urbà de Bordils, a partir d’aquest primer nucli i als seus voltants és on s’ha concentrat tot 
el creixement urbà de Bordils. 

El nucli antic es distribueix a partir de la plaça de ’església, en una distribució més o menys 
ovalada al voltant d’aquesta, amb un primer carrer perimetral (format pels carrers ample, el 
primer tram del carrer Montserrat i el carrer de la creu) que distribueix els carrers d’entrada i 
sortida del nucli antic. 

Fotografia 3.1-1: Cases del nucli antic     Fotografia 3.1-2: Cases en camins rurals 

        
Font: Elaboració pròpia 

 

La zona a nomenada cases en camins rurals, se situen igualment al nord del nucli urbà, 
majoritàriament a l’est del nucli antic. Es tracta majoritàriament de cases aïllades amb molta 
superfície al voltant dedicada a l’agricultura d’hortes o al jardí. S’accedeix a aquestes 
propietats a partir dels carrers que surten el nucli (C/ de la Creu, C/ de les Hortes, C/ de 
Montserrat) antic o de camins rurals (camí del Pla, C/del migdia, camí de Medinyà). 
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El Casal Rural se situa  a banda i banda del carrer de l’Almeda des de la sèquia d’en Vinyals 
fins al nucli antic. Intercalant entre aquestes cases hi ha els equipaments públic com 
l’Ajuntament o les escoles (CEIP Bordils). En aquesta zona les cases també són 
majoritàriament aïllades de nova construcció amb superfície al voltant de l’habitatge principal, 
però de menor superfície que les cases en camins rurals. 

La ciutat jardí, és la zona amb una major superfície en el nucli de Bordils, ocupa tota la 
superfície urbana des del nucli antic fins a la carretera C-66. En la mateixa carretera a la 
banda oest, també hi ha cases que s’inclouen en aquesta classificació del sòl urbà. Conformen 
el creixement del nucli urbà de Bordils. Es tracta de cases en la seva majoria unifamiliars, amb 
o sense jardí. 

Fotografia 3.1-3: Ciutat jardí 

         
Font: Elaboració pròpia 

 

L’eixample urbà es concentra a banda i banda de la carretera, en el seu tram centre - est per 
l’interior del nucli urbà. El creixement d’aquest sector, segons les característiques dels 
habitatges, va ser el primer a construir-se en la urbanització de la carretera. Es tracta 
d’habitatges d’un o més pisos normalment sense jardí, molt característics al voltant de moltes 
carreteres catalanes al seu pas per nuclis habitats. 

Fotografia 3.1-4: Eixample urbà 

         
Font: Elaboració pròpia 

 

La tipologia de la majoria dels habitatges de Bordils, és sempre PB+1 (planta baixa més un 
pis) i dins el nucli urbà es pot observar fins a PB+2 (planta baixa més 2 pisos) però no hi ha 
edificis de molta alçada. Entre els habitatges dispersos es localitzen masies, algunes antigues, i 
habitatges relacionats amb l’activitat agrícola de l’entorn. 

 

Malgrat la major part de la població es concentra al nucli urbà de Bordils, en el municipi també 
hi ha cases disseminades en el sòl no urbanitzable i la petita agrupació de cases rurals en el 
veïnat del Rissec, el qual es considera que no té suficient entitat per considerar-se un nucli 
urbà. El Nucli urbà del Rissec està configurat per uns 10 habitatges en una superfície 
aproximada de 13.000m2. 
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Finalment només queda parlar de la zona amb industria del municipi de Bordils, aquesta se 
situa a l’extrem sud-oest del terme municipal, a la vora nord de la carretera C-66. Està 
configurada principalment per la nau de Girona Fruits. Malgrat que aquesta àrea és molt petita 
aquesta es pot entendre com a la continuació del polígons industrial de Celrà, que continua en 
direcció oest al nord de la carretera C-66, fins al final del nucli urbà de Celrà. Està previst 
l’ampliació d’aquesta zona industrial amb l’execució del SAU-5, previst en les normes 
subsidiàries de planejament del municipi. 

Fotografia 3.1-7 Girona fruits a la carretera C-66 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Perspectives d’evolució del municipi 

L’evolució del municipi, i segons el planejament general vigent, anirà cap a la consolidació de 
l’actual sòl urbà, així com el desenvolupament i consolidació dels sòl urbanitzable. A l’apartat 
3.1.4. Anàlisi del planejament urbanístic municipal es detalla aquesta evolució, tant pel sòl 
urbà i urbanitzable com pel sòl no urbanitzable. 

 

Fotografia 3.1-6 Veïnat del Rissec 

 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 3.1-12: Simulació dels volums en 3D del 
veïnat del Rissec. De sud a nord. 

 
Font: Institut cartogràfic de Catalunya i Google Earth. 2009 
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3.1.4. Anàlisi del planejament urbanístic municipal 

Antecedents urbanístics 

L’any 1980 s’inicien els estudis previs per a un Pla general intermunicipal que abastava els 
municipis de Bordils, Flaçà, Juià, Sant Joan de Mollet i Sant Martí Vell. Es redacta un Avanç de 
Pla amb aquest àmbit territorial, però que no va tenir continuïtat en el tràmit administratiu fins 
a les fases següents d’aprovació inicial, informació pública i aprovació provisional i definitiva, 
excepte pel que fa als municipis de Flaçà i de Bordils, que es varen segregar de l’àmbit 
plurimunicipal per tal de redactar les seves pròpies Normes subsidiàries de planejament.  

 

Marc Actual 

A nivell de planejament general, Bordils disposa d’una revisió de les Normes Subsidiàries de 
Planejament (NSP) de l’any 1984, redactat i aprovat l’any 2001.  

 

L’any 2005 es va publicar el text refós de les NSP de Bordils, document vigent que regula tots 
els temes d’ordenació i urbanístics del municipi. El text refós, consta del text articulat i set 
annexos: annex1: gràfics, Annex 2: Definicions, Annex 3: Ordenances de l’edificació, Annex 4: 
Gestió de Runes i Terres, Annex 5: Regulació de les plantacions i replantacions forestals, 
Annex 6: Regulació de les activitats extractives i finalment l’Annex 7: Informes diferents 
organismes 

 

Pel que fa a la qualificació del sòl, les NSP estableix tres categories de sòl: sòl urbà, Sòl apte 
per urbanitzar i sòl No Urbanitzable. 

Taula 3.1-3: Classificació del sòl a Bordils 

Tipus Definició / Situació aproximada 

Sòl urbà (SU) 

Nucli  Antic. (Clau 1) Nucli antic del municipi i dels agregats 

Eixample Urbà (Clau 2) ubicada en la zona corresponent a la ctra. Palamós 

Ciutat Jardí (Clau 3) Edificacions unifamiliars aïllades en forma de ciutat jardí 

Casal rural (Clau 4) Zones situades sobre carrers amb tradició d`activitats 
agrícoles amb parcel·les de tamany mitjà, amb 
habitatges i dependències annexes 

Cases en camins rurals (Clau 5) Zones situades sobre carrers amb forta tradició 
agrícola, que no tenen un especial interès ni valor 
paisatgístic, amb parcel·les de tamany gran 

Indústria aïllada (Clau 6) 

 

Construccions industrials en edificació aïllada situades 
dins de l’àmbit del Pla Parcial anomenat les Foses 

Verd privat (clau 7) Sòls privats lliures d’edificació, on el Pla General 
determina la conservació dels elements vegetals 
existents o l’obligatorietat d’enjardinar-los.. 

Sòl apte per urbanitzar  

Zona de desenvolupament residencial d’intensitat 1 - S1 

Zona de desenvolupament residencial d’intensitat 2 – S2, S3 i S4 

Zona de desenvolupament industrial d’intensitat 1 – S5 

Sòl no urbanitzable (SNU) 

Font: Text refós NSP Bordils. Any 2005. 
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Figura 3.1-13: Classificació urbanística del sòl a Bordils 

 

 
 

Font: Text refós de les NSP. Bordils. Any 2005 

 

Com es veu en l’anterior figura bona part dels terme municipal està classificat coma Sòl No 
Urbanitzable (colors groc, verds i blau). El sòl Urbà (color vermell, en el plànol anterior) es 
concentra en l’actual nucli urbà, tant al voltant de la carretera, com al voltant del nucli antic de 
la població. El sòl Urbanitzable (color taronja) es concentra de manera compacte al voltant de 
l’actual sòl urbà sobretot entre la part del nucli antic i la zona urbana de la carretera, en 
diferents subzones i Unitats d’actuació. 
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Figura 3.1-14: Qualificació urbanística del sòl urbà a Bordils 

 

 
Font: Text refós de les NSP. Bordils. Any 2005 

 

A la Normativa de les NSP de Bordils s’estableixen el següents sistemes: 

• Sistema de comunicació  

- Sistema viari (V): comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i 
exclusivament dedicats a l’ús de vialitat i aparcament 

� V.1. Carreteres, autovies i autopistes subjectes a la seva legislació específica 

� V.2. Xarxa viaria bàsica, formada pels carrers estructurats assenyalats dins del 
sòl urbà i els indicats en el sòl urbanitzable. També inclou els camins agrícoles 
estructuradors del terme municipal. 
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� V.3. Xarxa viària secundària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà i dels 
camins no principals en sòl no urbanitzable. En el sòl urbanitzable es 
determinaran mitjançant la redacció del pla parcial corresponent. 

� V.4. Aparcaments, formats pels terrenys expressament reservats per aquesta 
finalitat. 

- Sistema ferroviari (F): terrenys ocupats per les infraestructures del ferrocarril i activitats directa 
i indirectament relacionats amb aquesta modalitat de transport 

 

• Sistema d’espais lliures  

- Sistema de Parcs i jardins Urbans (PJ): Formen el sistema tots els parcs, jardins, places, 
rambles i tot l’espai lliure verd públic, situat en sòl urbà o urbanitzable 

- Sistema Hidrogràfic (H): constitueix el conjunt compost per rius, canals, rieres, torrents, fonts 
naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques 

 

• Sistema d’equipaments comunitaris i Serveis tècnics  

- Sistema d’equipaments comunitaris (E)  

- Sistema d’infraestructures i serveis tècnics (T): comprèn els terrenys destinats a la titularitat 
pública per a la dotació d’infraestructures, encara que siguin gestionats en regim de concessió 
per empreses privades, d’abastament d’aigües, serveis d’evacuació d’aigües residuals, centrals 
receptores i distribuïdores d’energia elèctrica i la xarxa d’abastament, centrals de comunicació i 
de telèfon, parcs mòbils de maquinària, plantes incineradores o abocadors de deixalles i altres 
possibles serveis de caràcter afí. 

 

Pel que fa al sòl urbà, les NSP preveuen les següents unitats d’actuació: 

Taula 3.1-4: Polígons d’Actuació en sòl urbà  

UA Nom Sup. (m2) Estat execució 

1 PLANTÉS 64.485 m2 EXECUTADA I 
RECEPCIONADA 

2 CAN CLAVAGUERA 11.176 m2 PENDENT DE 
DESENVOLUPAR 

3 LA FARMÀCIA 4.290 m2 PENDENT DE 
DESENVOLUPAR 

4 

FRONT DE CARRETERA 16.200 m2 

PENDENT DE 
DESENVOLUPAR 
(actualment s’està 

tramitant una modificació 
puntual) 

5 MONTSERRAT 4.764 m2 EXECUTADA I 
RECEPCIONADA 

6 TORRENTÓ 4.472 m2 EXECUTADA I 
RECEPCIONADA 

7 PLAÇA DE L’ESTACIÓ 2.096 m2 PENDENT DE 
DESENVOLUPAR 

8 CARRER DE LA CREU 2.219 m2 PENDENT DE 
DESENVOLUPAR 

TOTAL 109.702 m2  
Font: Text refós de les NSP. Bordils. Any 2005 

 

El sòl apte per urbanitzar és aquell terreny previst per assentar-hi el nou creixement urbà 
del municipi de Bordils durant el període de vigència de les NSP aquests sectors s’hauran de 
desenvolupar mitjançant Plans Parcials d’acord amb els paràmetres fixats. 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Bordils 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  68 

Taula 3.1-5: Sectors a desenvolupar mitjançant PP 

Sector Sup. (m2) EBT 
(m2/m2) 

Usos Estat d’execució del pla 

SAU 1 – El Padró Fixada en el planejament parcial Pla parcial aprovat i urbanitzat 

SAU 2 -  Les coromines 2 16.596 0,40 1, 2, 3, 4 
Pla Parcial aprovat. 

Pendent d’urbanitzar 

 SAU 3 – El Pla 44.600 0,40 1, 2, 3, 4 Pendent de desenvolupar 

SAU 4 -  Les coromines 3 72.733 0,40 1 Pendent de desenvolupar 

SAU 5 -  Terciari 67.872 0,50 
2, 3, 5, 

1(restringit) 
Pla Parcial aprovat. 

Pendent d’urbanitzar 

Total 201.801    

Sup: superfície (m2) 

EBT: edificabilitat bruta total (m2 sostre / m2) 

Usos: 1. residencial / 2. comercial / 3. oficines/ 4. serveis/ 5. industrial / 6. altres 

Font: Elaboració pròpia a partir del Text refós de les NSP. Bordils. Any 2005  

 

Pel que fa al sòl no urbanitzable (SNU), segons les NSP, és aquell que compren terrenys que 
es caracteritzen per una voluntat de mantenir les condicions naturals i el caràcter pròpiament 
rural. En aquest sòl no hi són permesos els processos d’urbanització de caràcter urbà ni els 
usos contradictoris amb l’aprofitament natural del territori. 

 

Les zones generals del SNU, són les següents: 

Taula 3.1-6: Zonificació del sòl no urbanitzable 

Zona Característiques / Usos 

Zona agrícola protegida 

(Clau AP) 

Sòls que per les seves condicions tenen un especials valor agrícola, 
estiguin o no conreats en el moment de la seva classificació. 

Condicions d’ús: Els únics usos permesos són d’agrícola, exclòs l’ús 
forestal. Referent a l’ús d’habitatge, només s’admet l’unifamiliar que 
s’ajusti a les condicions establertes a l’article que regula l’habitatge en 
el sòl no urbanitzable (secció 2). A més, a les masies existents es 
permeten els usos hoteler, sanitari, sociocultural, docent, restauració, 
recreatiu i esportiu. Es prohibeix expressament l’extracció d’àrids. 

La construcció d’habitatges en aquest tipus de sòl està limitada per la 
seva vinculació agrícola. Per això, a més de les condicions generals, cal 
acreditar per part del promotor i propietari dels terrenys, que la seva 
activitat econòmica principal és agrícola o ramadera. 

Zona rural protegida 

(Clau RP) 

Sòls destinats tradicionalment a cultius agrícoles propis del municipi, 
(vivers, fruiters, hortalisses i jardineria) 

Condicions d’ús: En general es permeten els usos d’agrícola i ramader 
extensiu. A les masies existents es permeten els usos hoteler, sanitari, 
sociocultural, docent, restauració, recreatiu i esportiu.  

Es prohibeix expressament l’extracció d’àrids. 

S’admeten les construccions de magatzems agrícoles. 

6. La construcció d’habitatges en aquest tipus de sòl està limitada per la 
seva vinculació agrícola. Per això, a més de les condicions generals, cal 
acreditar per part del promotor i propietari dels terrenys, que la seva 
activitat econòmica principal és agrícola o ramadera 
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Taula 3.1-6: Zonificació del sòl no urbanitzable 

Zona Característiques / Usos 

Zona de protecció 

“El Ban” 

Comprèn el sòl no urbanitzable de l’ecosistema del riu Ter que per les 
seves característiques naturals, geològiques, paisatgístiques o 
ambientals, ha de ser objecte d’una especial protecció, de forma que 
s’impedeixin les actuacions que puguin perjudicar-les transformant les 
seves condicions actuals d’espai de ribera. 

Condicions d’ús: L’únic ús admès és el forestal o agrícola, admetent-se, 
amb la finalitat de millorar els rendiments agraris o forestals de les 
finques l’extracció d’àrids. La tramitació de l’extracció d’àrids seguirà les 
indicacions previstes en l’annex VI (de les actuals NSP) referent a la 
regulació de les activitats d’extracció d’’àrids. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Text refós de les NSP. Bordils. Any 2005 

 

Per tal d’aconseguir una correcta protecció del medi, la secció 1 i 2 del títol V. Regulació dels 
Sòl No Urbanitzables (SNU) del text refós de les NSP de Bordils, estableix unes limitacions 
genèriques per qualsevol tipus de sòl no urbanitzable. En regula el desenvolupaments del Pla 
general en referència al SNU, la divisió de finques, els camins rurals, les tanques, els conreus, 
els nuclis de població i finalment els usos permesos en totes les tipologies de sòls. En la secció 
2 d’aquests mateix capítol es regula les construcció en tot el SNU, ja siguin habitatges, 
construccions i instal·lacions d’obres públiques, construccions d’utilitat pública i d’interès social, 
els magatzems i les construccions ramaderes 

 

La normativa, no preveu més disposicions pel Sòl No Urbanitzable, que les que s’han descrit 
resumidament fins el moment. 

 

 3.1.5. Patrimoni cultural i arquitectònic 

L’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya és gestionat per la Secció d’Inventari del 
Patrimoni Cultural Immoble de l’Àrea de Coneixement i Recerca de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural (Generalitat de Catalunya). S’inicià l’any 1982 i s’hi inclouen edificis i 
construccions d’interès artístic, arquitectònic o històric, sectors i elements d’edificis, elements 
arquitectònics aïllats, petits conjunts i nuclis d’interès historicoartístic, tant de caràcter 
monumental com popular i tradicional. 

Aquest inventari forma part de l’Inventari del Patrimoni Cultural Català, definit a la Llei 9/1993 
de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Aquesta llei vetlla per l’elaboració i 
manteniment de l’Inventari, que ha de permetre l’estudi i la difusió de tots els béns que 
l’integren, i defineix l’accés dels ciutadans a les dades contingudes a l’Inventari. Dins de 
l’inventari, hi tenen cabuda les tres categories de protecció que estableix l’esmentada Llei 
9/1993: els béns culturals d’interès nacional (BCIN), els béns catalogats o els béns culturals 
d’interès local (BCIL) i la resta de béns integrants de l’ampli concepte de patrimoni cultural que 
defineix la llei. 

Dins el municipi de Bordils, segons l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, hi ha 
46 elements arquitectònics considerats patrimoni cultural. D’aquests, 1 és considerat bé 
cultural d’interès nacional (BCIN) que són els més rellevants del patrimoni cultural català, 
declarats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i inscrits al Registre de Béns 
Culturals d’Interès Nacional. Aquest BCIN és la Església parroquial i va ser declarat BCIN en el 
Decret de 22/04/1949 i publicat en el BOE el dia 05/05/1949. 

A continuació es mostra un llistat dels elements arquitectònics de Bordils, amb l’estil i l’època 
corresponent. 
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Taula 3.1-7: Patrimoni Arquitectònic de Bordils. 

Nom Estil Època 

Església parroquial Gòtic tardà XVI 

Nucli antic de Bordils   

Rectoria de la parròquia Obra popular XVII 

Habitatge al Carrer Montserrat, 3 - Llinda Gòtic  

Can Clavaguera Obra popular XIX 

Can Clavaguera: Porta Forna i balcó Obra popular XVIII 

Can Vilella Eclecticisme XX inici 

Casa del Dr. Pere Pagès Obra popular XVIII 

Habitatge al carrer Ample Obra popular XVIII 

Habitatge al carrer Sant Esteve Obra popular XVII 

Habitatge al carrer Ample,2 Eclecticisme XIX final 

Can Xapa Gòtic / Obra popular XVI 

Can Carreras Obra popular XVII 

Can Tallada Eclecticisme XX inici 

Ca L’Estevenet Obra popular XIX mitjans 

Llinda al carrer Migdia Obra popular XVII 

Escola municipal 
Noucentisme 

Noucentisme Academicista 

XX mitjans 

Can Batista (Can Colom) Obra popular XIX mitjans 

Can Bosch – Can Cua Obra popular XVIII 

Casa Joan Solés – Can Torra Eclecticisme XIX final 

Can Vila Noucentisme XX inici 

Can Jouer Gòtic tardà / Obra popular XVI 

Ca n’Avel·li Vell Obra popular XIX final 

Can Prim  Obra popular XVII / XIX inici 

Panteó de Joaquim Brú i Família Crusis  XX mitjans 

Tomba de Salvador Tallada i Família   

Can Coll Obra popular XVIII mitjans 

Mas Bosch Obra popular XVII 

La Torre - Can Baldiret Gòtic / Renaixement / Obra 
popular 

XVI – XVII / XIX 

Can Bisbe Renaixement  

Can Ros del Pla Obra popular XVIII - XIX 

Cal metge Bosch Obra popular XIX Final / XX inici 

Can Masó Gòtic / Obra popular XV 

Mas Sastre – Can Morrongo Obra popular XIX 

Caln Carreter Negre:Porta Obra popular XVIII final 

Cal Paraire Obra popular XIX mitjans 

Cementiri de Bordils  XIX Final 

Caln Sureda Obra popular XIX mitjans 
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Taula 3.1-7: Patrimoni Arquitectònic de Bordils. 

Nom Estil Època 

Can Sastre Eclecticisme XX inici 

Mas Saló – Caln Cuní Obra popular XVI - XVII 

Mas Pujades Obra popular  

Can Riera  XVII - XVIII 

Can Mallorquí Obra popular XVII 

Can Batista Obra popular XVII / XX mitjans 

Mas Sant Dionís Obra popular XIII 

Mas Moner Obra popular XVIII 
Font: Inventari Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 

 

Fotografia 3.1-8: Església de Bordils 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Per altra banda, existeix l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya que és un eina que 
permet mostrar l’estat actual del patrimoni i conèixer la investigació arqueològica del país. 
Persegueix un triple objectiu: el coneixement, la conservació i la valoració del patrimoni, i 
esdevé una eina imprescindible de treball per poder establir programes racionals de prioritat 
quant a investigació, conservació, protecció, difusió i explotació museística dels jaciments. 

A continuació es mostra un llistat del patrimoni arqueològic de Bordils. Un total de 3 elements 
arqueològics formen part d’aquest Inventari, cap és declarat Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN). 

Taula 3.1-8: Patrimoni Arquitectònic de Bordils. 

Nom 
Tipus de 
jaciment 

Cronologia 

Camp entre la Riera de 
Palagret i el Molí 

A l’aire Lliure Ferro – Ibèric Ple (450/200 AC) 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Inventari Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. 
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En el text refós de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de Bordils, s’hi inclou 
els paràmetres bàsic per la redacció d’un Pla Especial de Protecció del Patrimoni (Títol IV. 
del text refós de les NSP Bordils). Les Normes el defineixen de la següent manera: 

“L’instrument general de protecció de patrimoni és el Pla especial de protecció del patrimoni 
que inclou el Catàleg de construccions d’interès. Aquest Catàleg es concretarà d’acord amb el 
que preveuen els articles 38 del TR i l’article 86 del RP. 

A l’espera de la redacció de l’esmentat Pla especial de protecció del patrimoni, el Pla general 
defineix un Pre-catàleg d’elements que pel seu interès arqueològic, històric, artístic, 
paisatgístic o arquitectònic, han de disposar, de forma urgent, d’una especial protecció” 

 

El pre-catàleg estableix diferents nivells de protecció, segons les característiques particulars de 
cada un dels elements a protegir, per tal de concretar les condicions especials de protecció de 
cada un dels elements. 

• Nivell 1- Béns culturals d’interès nacional: tindran el nivell de protecció integral que els assigna la Llei 
9/1993, de 30 de setembre del Patrimoni cultural català i que correspon amb la dels béns d’interès 
cultural definida a la Llei del patrimoni històric espanyol. 

• Nivell 2- Edificis i elements d’interès: Elements catalogats sotmesos a les condicions generals de 
protecció que aquestes normes determinen per al precatàleg.  

• Nivell 3- Àrees arqueològiques: n’hi ha de dos tipus: 

a) Jaciments arqueològics: Quedaran protegits per un radi de 50 m o, en el seu cas, per una 
delimitació específica. Les llicències d’obres dins d’aquest radi hauran de ser objecte d’informe 
previ del Servei d’Arqueologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, que podrà dictaminar 
la realització de sondeigs 

arqueològics, per tal de delimitar el jaciment i decidir posteriorment l’actuació més adient. 

b) Les zones d’expectativa arqueològica: Són així considerades les zones on s’han produït 
troballes aïllades i superficials, que no proporcionen la suficient informació per a situar el jaciment 
possible. En aquestes zones, prèviament a la concessió de llicència d’obres, s’haurien de realitzar 
sondeigs i prospeccions arqueològiques d’acord amb el Servei d’Arqueologia de la Direcció General 
del Patrimoni Cultural, per tal de confirmar l’existència del jaciment 

Queden inclosos en el Pre-catàleg de patrimoni a protegir els elements que es relacionen a 
continuació: 

1- Església de St. Esteve 

2- Can Tallada 

3- Can Bosch 

4- Can Viader 

5- Can Claveguera (El 
Convent) 

6- Can Xapa 

7- Can Prim 

8- Can Torra 

9- Can Almeda 

10- Ca Les Batistes 

11- Ca L’Estevenet 

12- Can Pou 

13- Ca l’Avellí 

14- Can Bosch 

15- Can Sureda 

16- Can Morrongo 

17- Mas Riera 

18- Cal Peix 

19- Mas Sant Dionís 

20- Malhivern. 

21- Mas Ros del Pla 

22- Can Baldiret 

23- Mas Bosch(Can Cua) 

24- Can Coll 

25- Mas La Canova 

26- Cal Conill 

27- Cal Paraire 

28- El Molí 

29- Can Maureta 

30- Cal Tet 

31- Rentador c/ de la Creu 

32- Rentador c/ Almeda 

 

ARBRES D’INTERÈS LOCAL 

1- Alzina del Mas la Canova. 

2- Roure de les Arenes. 
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Fotografia 3.1-9: Alzina del mas la Canova i roure de les arenes 

   
Font: elaboració pròpia                     Font: http://amicsarbres.blogspot.com  
 

Fotografia 3.1-10: Rentador del C/Almeda 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

3.1.6. Espais verds urbans, espais lliures i espais periurbans 

Estat del planejament municipal 

El text refós de les normes subsidiàries de Bordils, de l’any 2005, classifiquen els sistemes 
d’espais lliures en  

1. Parcs i jardins (PJ), 

2. Hidrogràfic (H),  

3. El costaner (C)  

4. Protecció de sistemes (P).  

 

Diferenciant únicament el sistema de parcs i jardins i el sistema hidrogràfic, ja que el sistema 
Costaner no hi ha raó de ser a Bordils i el sistema de protecció de sistemes que no es defineix 
en la normativa, únicament es cita (igual que el costaner) en la definició de la secció 3 – 
capítol 2. Regulació i desenvolupament de sistemes. 
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Taula 3.1-9: definició i usos dels sistemes d’espais lliures. Bordils 

Nom del Sistema Definició i usos 

Sistema de parcs i 
jardins urbans (PJ) 

1. Formen el sistema de parcs i jardins urbans tots els parcs, jardins, 
places, rambles i tot l’espai lliure verd públic, situat en sòl urbà o 
urbanitzable. 

2. L’ús fonamental dels parcs i jardins urbans és el descans i l’esbarjo de la 
població. 

La seva amplària mínima serà de 12 m. Sols s’hi admetran les 
construccions i instal·lacions que ajudin a aconseguir aquest fi. En 
qualsevol cas, aquestes no podran ocupar més del 5% de la superfície total 
de l’espai lliure o zona verda. Temporalment s’hi admet la instal·lació de 
fires, circs i atraccions que no malmetin els espais enjardinats. 

3. En cap cas s’admetran aprofitaments privats de subsòl, sòl i volada 
d’aquests espais. No obstant això, al subsòl d’aquests sistemes s’admet 
que s’hi situïn serveis públics sempre que es garanteixi l’enjardinament de 
la superfície. 

Sistema hidrogràfic (H) 

1. El sistema hidrogràfic constitueix el conjunt compost per rius, canals, 
rieres, torrents, fonts naturals i el subsòl de les diverses capes freàtiques. 

2. L’aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada prioritàriament 
per a l’ús domèstic i per a l’agricultura mitjançant la construcció de pous 
sotmesos a llicència municipal i a la inscripció i enregistrament a la Junta 
d’Aigües. En el cas que el pou es trobi dins d’una zona hidrogràfica 
protegida caldrà, prèviament a la llicència municipal, recaptar informe de 
la Junta d’Aigües. 

3. Tots els rius, canals, rieres i torrents, en els trams classificats de sòl no 
urbanitzable mantindran una franja de protecció urbanística de 25 metres 
d’amplada a partir del marge que delimita el llit del riu. En aquest àmbit de 
protecció no s’admet cap tipus de construcció, a no ser que sigui un servei 
de millora del propi sistema hidrogràfic. En els trams classificats de sòl 
urbà i sòl urbanitzable la protecció és establerta per a cada cas als plànols 
d’ordenació. 

4. Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, a no ser que 
estiguin dictaminades per l’Administració competent. En tot cas, es 
mantindran el domini i l’ús públic dels terrenys superficials del llit anterior 
a la canalització. 

5. Les fonts localitzades en sòl no urbanitzable mantindran una protecció 
urbanística radial de 50 m. A l’interior del cercle definit no s’admet cap 
tipus de construcció excepció feta de les obres de millora de l’entorn de la 
font. 

6. En qualsevol cas es compliran les disposicions establertes per la Llei 
d’aigües 29/1985 de 2 d’agost. 

Font: text refós de les NSP de Bordils. 2005. 

 

Aquest planejament no fa més referències als espais verds, així com tampoc dels espais lliures 
i ni dels espais periurbans.  

Així doncs, els espais verds urbans i els espais lliures no disposen d’una reglamentació 
específica exhaustiva en el planejament vigent al municipi de Bordils. De la mateixa manera, 
no es planteja cap tipus de reglamentació per als espais periurbans, de forma que s’ordeni 
acuradament les vores del nucli, mitjançant elements de contenció i esponjament, de forma 
que es graduï l’efecte de transició entre l’espai urbà i l’espai rural. 

 

Valoració dels espais verds urbans, lliures i espais periurbans 

Tot i la poca reglamentació d’aquests espais, per part del planejament general, el nucli de 
Bordils presenta diversos espais verds urbans, els quals es concentren al nucli urbà de Bordils, 
sobretot a la part més nova del nucli, entre les vies del tren i el nucli antic. 
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A continuació es farà una petita descripció d’alguns dels espais classificats com a parcs i jardins segons el planejament actual, tot fent-ne una 
valoració. 

Taula 3.1-10: Definició i valoració de Parcs i jardins del nucli Urbà de Bordils. 

Nom  Descripció i valoració. ortofotoimatge  Nom  Descripció i valoració. ortofotoimatge 

Plaça dels 
Lledoners 

Plaça entre els carrers Pruent i 
C/Montserrat. 

Espai molt arbrat apte pel seu 
ús social. 

Sense possibilitat del trànsit 
rodat en el mateix espai, però 
envoltat per carrers 

 

 

Parc entre el 
carreer 

Canyes i la 
sèquia Vinyals 

Espais executat a partir de la 
urbanització del sector del 
Suardell 

 

Parcs al 
voltant del 
Cementiri i 
camp de 
Futbol 

Espais de gran superfície si es 
compara amb la majoria dels 
espais verds lliures del 
municipi. 

Presenta diferents peus de 
vegetació en filera. 

Sense possibilitat del trànsit 
rodat en el mateix espai  

 

Espais lliures 
al nord de la 
via del tren 

Espais al costat de la via del 
tren que la ressegueixen en tot 
el recorregut pel nucli urbà de 
Bordils.  
No tenen cap funció social ni 
gestió, ja que fan de tampó 
entre les vies del tren i els 
habitatges pròxims i el nucli de 
Bordils. 

 

Plaça de 
l’Estació 

Plaça entre al carretera, la via 
del tren, el carrer Almeda i 
Torrentó. 

Es separa la plaça en dos 
espais. La pròpia plaça i 
aparcament. 

Poca vegetació, ja que està 
ocupada per una aparcament 
de vehicles. 

En aquest espai es realitza el 
mercat setmanal 

 

 

Espais lliures 
de la 

carretera 

Espais situats a banda i banda 
de la carretera, concentrats 
majoritàriament a l’entrada 
oest del nucli per la C-66 
La seva funció és la de millora 
de la vialitat peatonal. 
En aquests espais hi ha 
diferents peus d’arbres, sense 
un enjardinament exhaustiu, ja 
que no té aquesta funció.  

 
 
 

 

Font: Elaboració pròpia 
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3.1.7. Qualitat dels diferents espais públics 

El nucli de Bordils disposa principalment de tres tipologies principals d’espais públics, els espais 
verds urbans (places),els espais lliures i els equipaments i dotacions públiques. 

En relació als espais verds urbans, entenent-los com a places, malgrat que n’hi ha poques, 
aquests presenten en general un bon estat de conservació, algunes remodelades recentment, 
així les places de Bordils presenten una bona qualitat tant pel seu estat de conservació, com 
per la seva utilitat social. 

Potser la plaça amb una valoració més negativa, seria la plaça de l’estació, la qual únicament 
serveix com a aparcament i per posar-hi el mercat setmanal de la població, l’espai dedicat al 
mercat setmanal si que està arreglat. 

Fotografia 3.1-11: Plaça del poble   Fotografia 3.1-12: Plaça de l’estació 

         
Font: Elaboració pròpia 

 

Fotografia 3.1-13: Plç. de l’estació amb el mercat      Fotografia 3.1-14: Plç. Farmacèutica Bruguera  

       
Font: Elaboració pròpia  Font: Ajuntament de Bordils 

 

Pel que fa als espais lliures, el nucli de Bordils presenta, en general, una qualitat mitja 
d’aquests espais, si ens centrem en la utilitat social que poden tenir. Es tracta d’espais de la 
trama urbana els quals serveixen per omplir buits urbanístics i no resolen la funció social que 
poden tenir ni la funció estètica no està ben resolta. Aquest fet pot ser donat, en alguns casos 
que s’està pendent d’urbanitzar el seu entorn, ja que són espais limítrofes del sòl urbà o que 
s’està pendent d’arreglar, construir, com el cas de les següents imatges.  
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Fotografia 3.1-15: Espai lliure entre sèquia i CEIP  Fotografia 3.1-16: Espai lliure. El Suardell 

        
Font: Elaboració pròpia. Font: Ajuntament de Bordils  

 

En altres casos, intentar analitzar els espais lliures en quan a qualitat no té sentit, malgrat que 
el que s’ha dit anteriorment és cert, potser que l’ús que se’n fa de l’espai lliure sigui agrícola, 
així en el sentit del context urbà, la qualitat de l’espai sigui baix, però la funció real de l’espai 
és agrícola, per tant pot tenir una qualitat alta en la seva funció. 

Malgrat aquesta valoració inicial negativa, s’ha de dir que també hi ha espais lliures arreglats, 
on s’hi pot trobar parterres amb jocs, plantes, i endreçats. 

Fotografia 3.1-17: Espais lliure entrada oest. C-66. 

 
Font: Google maps 

 

Per altra banda, i pel que fa als equipaments i dotacions públiques (Pavelló esportiu, 
Ajuntament, El Casal, escoles, etc.), presenten en general unes bones condicions tant pel que 
fa al seu grau de conservació, cal tenir en compte que alguns d’aquests equipaments són força 
recents. Altres espais públics, com pot ser el camp de futbol, el seu estat és acceptable. 
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Fotografia 3.1-18: Plaça entorn del pavelló 

 
Font: Ajuntament de Bordils 

 

Fotografia 3.1-19: Plaça de l’Ajuntament. Bordils Fotografia 3.1-20: Parc al C/ Torrentó 

       
Font: Elaboració pròpia. Font: Ajuntament de Bordils 

  

3.1.8. Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals 

La Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, modificada 
posteriorment per la Llei 12/2006, estableix que els consells comarcals han d’elaborar un 
inventari de camins rurals i dels camins i pistes forestals (art. 11.3) existents en llurs àmbits 
territorials. 

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Gironès ha elaborat un inventari de camins dels 
municipis de la comarca segons les directrius marcades pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i seguint les especificacions tècniques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.  

La tipologia de camins que s’inclouen en aquest inventari i les seves característiques són: 

• Camins forestals: Vies de terra o pavimentades, de circulació permanent, que serveixin per a la 
gestió, la vigilància i la defensa de les forests, amb una amplada mitjana de plataforma de 4m, que 
formen la xarxa forestal bàsica. 

• Pistes forestals: Vies de terra o pavimentades connectades amb les anteriors, i de característiques 
similars, construïdes primordialment per al transport dels aprofitaments forestals, amb una amplada 
mitjana de plataforma de 3m, que formen la xarxa forestal secundària. 

• Camins rurals: Vies construïdes en terreny natural, estabilitzades o pavimentades, de circulació 
permanent, construïdes per a la millora de les infraestructures agrícoles, ramaderes i forestals, i amb 
la finalitat de donar accés als nuclis rurals, cases aïllades i explotacions, o facilitar la unió entre nuclis 
rurals situats en zones rurals. 
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Segons les dades facilitades per part del Consell Comarcal del Gironès, la totalitat dels camins 
inventariats al municipi de Bordils són rurals. En el conjunt del municipi, hi ha 26,396 
kilòmetres de camins inventariats.  

A continuació s’exposen una taula i una figura que identifiquen i caracteritzen aquests camins 
rurals del municipi de Bordils. 

Taula 3.1-11: Resum inventari de camins. Bordils 

Nom Origen Final Titularitat 
Longitud 
(m) 

Camí de Cal Bisbe Camí de Rissec Cal Bisbe PR 58 

Camí de Cal Parracaire Polígon Industrial de Celrà Camí del Molí (Cal Parra AJ 383 

Camí de Cal Peix Camí del Pla Cal Peix PR 72 

Camí de Cal Ros del Pla Camí de Rissec Conreus (El Pla) PR 464 

Camí de Cala Núria Camí del Bosquetó Camí de les Feixes PR 129 

Camí de Can Carreres Camí de Can Comes al Torrent Can Carreres PR 87 

Camí de Can Coll Camí del Torrent Camí de Medinyà AJ 682 

Camí de Can Comes al Torrent Camí del Molí Camí del Torrent AJ 565 

Camí de Can Cua Camí del Torrent Camí de Rissec AJ 328 

Camí de Can Gallard Nucli urbà de Bordils -- -- 298 

Camí de Can Mallorquí Camí de Rissec Camí de Can Marcó AJ 145 

Camí de Can Masó Camí de Medinyà Can Masó PR 66 

Camí de Can Paraire Vell Camí del Molí Camí del Molí PR 122 

Camí de Can Paraire Vell al 
Torrent Camí del Molí Camí de Can Comes al Tor PR 210 

Camí de Can Sureda a Bordils Camí del Torrent Bordils AJ 106 

Camí de darrera de Cal Peix Camí del Pla Cobert de Cal Peix -- 81 

Camí de l’Alzina Camí de Medinyà Camí del Molí AJ 550 

Camí de l’Areny a la Canova Camí de l'Areny Camí de la Canova AJ 696 

Camí de l’hort d’en Faura Camí de Medinyà Horta PR 128 

Camí de l’hort d’en Maurici Camí del Pas Camps de conreu PR 153 

Camí de l’illa d’en Pujol Camí del Riu Conreus (Pollancredes) PR 264 

Camí de l’illa d’en Sibina Camí del Sorralet Camí de sota Can Coll AJ 129 

Camí de la Barraca d’en 
Morcillo 

Nucli de Bordils, a tocar Can 
Tallada -- PR 107 

Camí de la Barraca Vella d’en 
Bosch Camí de Llofira Camí de l’Areny AJ 490 

Camí de la Cadireta a les 
Feixes de Ris Camí del Torrent Camí de les Feixes PR 594 

Camí de la Canova Camí de l’Alzina (L'Alzina) Camí de l’Areny AJ 310 

Camí de la Casilla o de 
Càrniques Juià Ctra. de Juià Comarcal C-66 AJ 44 

Camí de la Comporta 
Camí Vell de la Bisbal 

d’Empordà Comporta del Canal PR 228 

Camí de la Palanca Camí de Rissec Camí del Pla AJ 761 

Camí de la panificadora Polígon Industrial de Celrà Camí del Molí PR 72 

Camí de la Riera de Sant Martí Camí del Pla (Bordils) Camí de Cal Bonic GEN 345 

Camí de les Arenes Camí de Medinyà Camps de les Arenes PR 583 

Camí de les Barraques 
Zona urbana de Bordils (Can 

Tramuntana) Barraques dels horts PR 204 

Camí de les Creus Polígon Industrial de Celrà Camí del Molí AJ 583 

Camí de les Feixes d’allà Camí de sota de Can Marc Riba del Ter AJ 59 

Camí de les Feixes de Rissec Camí de Rissec Conreus (Pollancredes) PR 167 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica   Agenda 21 Local. Bordils 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  80 

Taula 3.1-11: Resum inventari de camins. Bordils 

Nom Origen Final Titularitat 
Longitud 
(m) 

Camí de les Feixes Velles Camí de Can Cua Camí de la Cadireta AJ 141 

Camí de les granges de cal 
Conill Camí del Molí Granja de Frigorífics PR 50 

Camí de Llofira Camí del Molí Camí de la Tina (Celrà) AJ 545 

Camí de Medinyà Bordils (Can Cigala) Ribera del Riu Ter AJ 1.018 

Camí de Rissec 
Camí del Ter (Sant Joan de 

Mollet) Nucli urbà de Bordils AJ 1.552 

Camí de sota Can Coll Camí del Torrent Camí de l’illa d’en Sibi AJ 760 

Camí de sota Can Marcó Camí de Rissec Camí de les Feixes d’allà AJ 560 

Camí del Bosquetó Camí del Torrent Conreus (Pollancredes) AJ / PR 1.365 

Camí del Camp Llarg Camí del Pla Conreus (Pomeres) -- 122 

Camí del Jardí Camí de Medinyà Conreus (Pollancredes) -- 143 

Camí del Magatzem Camí del Molí Camí Vell de la Bisbal PR 240 

Camí del Mas de Sant Dionís Camí del Pla Mas de Sant Dionís PR 172 

Camí del Mas Prat Camí de la Riera de Sant Martí Mas Prat PR 66 

Camí del Mas Riera Camí Vell de la Bisbal Mas Riera PR 98 

Camí del Molí Carretera C-66 Camí de l’Alzina AJ 1.528 

Camí del Pas  Zona urbana (Carrer Migdia) Pont sobre el Canal -- 371 

Camí del Pla Nucli de Bordils (Can Tallada) Riera de Sant Martí AJ 952 

Camí del Pla de Mollet Camí de la Palanca Conreus del Pla de Mollet -- 334 

Camí del Riu Camí del Torrent Ribera del Ter AJ 1.231 

Camí del Roure Camí del Torrent Camí de les Arenes -- 738 

Camí del Sorralet Camí de Medinyà Camí dels Barders AJ 394 

Camí del Torrent Camí de Can Comes al Torrent Riu Ter GEN 2.027 

Camí dels Arbres blancs Camí del Torrent Conreus PR 121 

Camí dels Perers d’en Sagrera Camí del Molí Conreus (Perers d’en Sagrera) PR 120 

Camí dels Silos d’en Sureda Camí del Torrent Conreus -- 501 

Camí Particular de Cal Conill 
Gros Camí de Llofira Camí de les Creus o Camí PR 122 

Camí particular de Cal Ros del 
Pla Camí de Cal Ros del Pla Cal Ros del Pla PR 99 

Camí particular de Can Coll Camí de Can Coll Camí de Can Coll PR 161 

Camí particular de Can Cua Camí de Can Cua Can Cua PR 78 

Camí particular de Can 
Malhivern Camí de Rissec Can Malhivern PR 47 

Camí particular de la Canova Camí de la Canova La Canova PR 73 

Camí Vell de la Bisbal  
Travessera de Sant Joan de 

Mollet i Flaçà Carretera C-66 AJ 34 

Tram de la Carretera Vella de 
la Bisbal Ctra. C-66  AJ 158 

Tram del Camí Vell de la 
Bisbal d’Empordà Ctra.C-66 Ctra. de Bordils a Sant Martí AJ 94 

* Propietat privada (PR) / Propietat pública Ajuntament (AJ) / Propietat pública Generalitat (GEN) 
Font: Ealboració pròpia a partir de dades del Consell comarcal del Gironès. 

 

Com es pot observar, el més important, en quan a longitud, és el Camí del Torrent, de poc 
més de 2 kilòmetres. Amb tot, la major part dels camins rurals de Bordils estan constituïts per 
pistes, de diverses característiques, que connecten bé sigui el nucli de Bordils amb diversos 
masos disseminats pel terme municipal, bé siguin aquests masos amb les principals 
infraestructures de comunicació que tenen el seu pas pel municipi (C-66), o bé camins amb 
continuïtat cap a municipis veïns. 
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Figura 3.1-15: Inventari de camins rurals. Bordils 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Gironès. 

 

En el terme municipal de Bordils, hi ha l’espai de les Ribes del Baix Ter com a espai inclòs en la 
Xarxa natura 2000, a aquest espai s’hi pot accedir, com s’ha vist en la taula anterior i en la 
figura anterior, des de diferents camins rurals, ja sigui dins el terme municipal o des de camins 
dels municipis veïns: 

 

Pel que fa al planejament del municipi de Bordils, considera que els camins rurals com a xarxa 
viària bàsica, conjuntament amb alguns carrers dins del sòl urbà (i sol urbanitzable). 

En diferents articles de les normes de planejament es fa referència explícita als camins rurals.  

Article 67 -  Sistema viari (V) 

(...) 

6. Pel que fa als camins rurals s’haurà de conservar en la seva integritat l’actual xarxa. 

7. Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda de camí, són de 12 m, 
en els camins de la xarxa bàsica, i de 8 m en els secundaris, amidats respecte l’eix del 
camí. 

(...) 

 

Es destaca l’Article 100 d’aquestes normes on es fa referència explícita als camins rurals, com a part 
del sòl No Urbanitzable del municipi. 

CAP. V. REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. (SNU) 

SEC.1. DISPOSICIONS GENERALS 

(...) 

Art. 110 - Camins rurals 
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1. S’haurà de conservar en la seva integritat  de l’actual xarxa de camins rurals. 

2. No podran obrir-se nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus 
de vialitat que no estigui prevista en aquest Pla general, en els Plans especials que 
desenvolupin o en els Plans parcials. 

3. No es podrà modificar el perfil longitudinal i transversal dels camins ni el seu traçat 
sense la corresponent llicència municipal. Les modificacions no podran suposar en cap 
cas alteracions negatives de l’entorn natural de la zona afectada 

 

itineraris senyalitzats 

• Ruta dels Arbres monumentals 

Itinerari que transcorre per l’interior del terme municipal, descobrint els arbres de més interès 
per la seva monumentalitat de Bordils. En altres punts del present document es parla 
exhaustivament d’aquest itinerari, ja sigui per l’interès en la descoberta de la natura o com 
atractiu turístic naturalista del municipi. 

Fotografia 3.1-21: Senyalització ruta dels arbres monumentals 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

• Ruta de la sèquia vinyals 

Itinerari entre el terme municipal de Bordils i el de Celrà, recorre el traçat de la sèquia vinyals. Permet 
descobrir el patrimoni arquitectònic i natural d’aquestes sues poblacions relacionat amb l’arribada de 
l’aigua de regadiu al territori a partir d’aquesta sèquia. 

Fotografia 3.1-22: Sèquia vinyals. c/ Almeda.  Fotografia 3.1-23: Reclosa de Can Riera. 

                
Font: imatges del fulletó de l’itinerari Ajuntament de Bordils i Ajuntament de Celrà 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica   Agenda 21 Local. Bordils 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  83 

Figura 3.1-15: Itineraris de BTT propers al municipi de Bordils. 

 
Font: fulletó de l’itinerari. Ajuntament de Bordils i Ajuntament de Celrà 

 

• Ruta del camp d’aviació de Celrà 

Ruta que resegueix l’antic camp d’aviació ubicat majoritàriament al municipi de Celrà, encara 
que una part del sector est d’aquest antic aeròdrom se situa en el terme municipal de Bordils. 

Actualment els terrenys on s’ubica l’antic camp d’aviació es destinen al cultiu de la planta 
ornamental arbrada. Tot i això, l’itinerari ressegueix amb força fidelitat el seu perímetre. 

Figura 3.1-16: Itineraris de BTT propers al municipi de Bordils. 

 
Font: fulletó de l’itinerari. Ajuntament de Bordils i Ajuntament de Celrà 
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• Rutes Bicicleta Tot Terreny del Gironès 

el Gironès compta amb un centre de BTT amb un centre d’acolliment al municipi de Quart, i un 
total de 13 rutes senyalitzades, i 2 rutes d’enllaç. D’aquestes, la ruta número 10. Els pobles del 
Ter dret, té part del seu traçat pel terme municipal de Bordils, que el travessa pel centre del 
municipi al nord del nucli principal, comunicant-lo amb els municipis de Celrà i Sant Joan de 
Mollet i té un recorregut total de 19 Km. 

Figura 3.1-17: Itineraris de BTT propers al municipi de Bordils. 

 
Font: Centre BTT Gironès. Consell Comarcal del Gironès. 

 

En aquest mateix sentit, el de les rutes en BTT, també es compta amb el recurs del llibre: “En 
BTT pel Gironès” de Josep Mª Cullell (Cossetània Edicions) i de la web d’aquest mateix autor, 
la qual proposa un itinerari circular amb origen a Sant julià de Ramis i final al municipi de 
Celrà. És un itinerari de 27,5 Km que passa pels municipis de Sant Julià de Ramis, Medinyà, 
Cervià de Ter, Flaçà, Sant Joan de Mollet, Bordils i Celrà. 

Figura 3.1-18: Itinerari en BTT pel municipi de Bordils. Ruta per les Ribes del Ter 

 
Font: www.bttgirona.com 
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B. Diagnosi estratègica 

3.1.9. Descriptors i resum divulgatiu 

L’estructura del sòl no ha variat significativament 

Evolució dels usos del sòl. Comparativa anys 1993 i 2003 
1993

0,3%
0,7%

0,3%

41,8%

41,3%

1,1%

8,9%

0,8%

0,0%0,0%

0,5%

4,3%
Boscos densos

Boscos de ribera

Matollars

Prats i herbassars

Plantacions de plàtans

Plantacions de pollancres

Conreus

Zones urbanitzades

Vies de comunicació

Zones d'extracció minera

Sòls nus 

Aigües continentals

2003

0,1%
0,5%0,9%

0,3%
1,7%

0,7%

6,5%

42,1%

40,4%

6,9%

Boscos densos

Boscos de ribera

Matollars

Prats i herbassars

Plantacions de plàtans

Plantacions de pollancres

Conreus

Zones urbanitzades

Vies de comunicació

Zones d'extracció minera

Sòls nus 

Aigües continentals

Font: elaboració pròpia a partir del MCSC, CREAF (1993 i 2003) 

L’ús dominant al llarg dels darrers 10 
anys continua essent l’agrícola (ja 
siguin conreus o plantacions de 
pollancres o plataners), malgrat una 
lleugera disminució d’hectàrees i una 
major fragmentació de l’espai conreat. 

Els conreus es localitzen al sector nord  
del municipi aprofitant els recursos 
hídrics del riu Ter, ja sigui a partir de 
captacions subterrànies (pous) o 
aprofitant l’aigua de la sèquia Vinyals. 

Així, els recursos agrícoles configuren 
el paisatge agrícola característic del 
municipi. 

La superfície urbana ha augmentat, 
representant més del 6% del territori, 
malgrat aquest fet, la seva ocupació 
encara és reduïda i manté el seu 
caràcter compacte. 

El desenvolupament econòmic del 
municipi i l’augment de la mobilitat ha 
fet que hagin augmentat les vies de 
comunicació. 

La superfície forestal no ha estat 
important, en quant a ocupació del 
territori, malgrat aquest fet no es pot 
deixar de banda el fet que tant els 
boscos densos, com els boscos de 
ribera en aquests 10 anys d’estudi 
hagin disminuït. 
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Existeixen nombroses figures de planejament territorial, de caire supramunicipal, amb 
afectació al municipi 

Figures de planejament territorial i urbanístic d’incidència a Bordils 

Pla o programa Administració Estat 

Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), 1995 DPTOP Aprovat, el 1995 
Plans Territorials Parcials (PTP) 
PTP de les Comarques Gironines 

DPTOP En elaboració  
(Aprovat inicialment) 

Plans sectorials 

Pla d’infraestructures del transport de Catalunya DPTOP Aprovat, 2006-2026 

Pla de transport de viatgers de Catalunya DPTOP Aprovat inicialment 
2008-2012 

Pla especial urbanístic d’infraestructures complementàries DPTOP Aprovat 

Pla General de Política Forestal DMAIH Aprovat, 2005-2014 

Pla de Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes  ACA Aprovat, 2006 

Plans supramunicipals   

Planificació de l’Espai Fluvial de les conques del baix Ter (PEF) ACA Aprovat  2005 

Pla d’Acció Comarcal per a la Sostenibilitat. Agenda 21 del Gironès Consell Comarcal Aprovat 

Pla director comarcal de connectivitat funcional Consell Comarcal Aprovat 

Pla de sostenibilitat energètica del Gironès  Aprovat 
Font: Elaboració pròpia  

 

Alguns d’aquests plans encara estan en procés d’elaboració o aprovació final. I una gran part tenen incidència 
en la planificació territorial de Bordils i les vies de comunicació. 

Cal destacar recents plans sectorials de caire ambiental, que ajuden a detectar els espais de major valor 
ambiental del municipi i afavoreixen la seva conservació. 

 

 

 

El planejament urbanístic de Bordils, de l’any 2001, no s’ajusta a les disposicions del 
planejament superior 

Les NNSS de Bordils aprovades l’any 2001, malgrat hi ha text refós del 2005, no estan adaptades 
a la nova llei d’urbanisme vigent a Catalunya, ni a plans i programes de planejament territorial 
superior aprovats recentment. També hi manquen les directrius dels nous plans comarcals 
sectorials elaborats pel Consell Comarcal del Gironès. 

Es pot dir que Bordils no disposa d’una saturació de sòl important. Poc més del 6% del sòl del 
terme municipal està ocupat per sòl urbà i/o urbanitzable, però cal destacar que quasi tot aquest 
sòl (residencial) es situa a la part sud del terme municipal, per on també passen les vies de 
comunicacions (carreteres i ferrocarril), i que per tant aquest sector del municipi és un espai més 
pressionat, en contrast amb l’espai nord del municipi, un espai més verge amb conreus tot i que 
amb alguns habitatges aïllats i dispersos. Malgrat aquest fet, es considera positiu el caràcter 
compacte del nucli de Bordils, amb els creixements previstos a l’interior o a l’entorn immediat de 
l’actual sòl urbà. 
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Diversitat de l’estructura urbana del municipi 

El model urbanístic lax, és el dominant actualment al municipi de Bordils, poc sostenible per ser 
gran consumidor de recursos naturals, però hereu de models urbanístics passats. Tot i que aquest 
desenvolupament s’ha executat de forma unificada al voltant del nucli antic de Bordils i de la 
carretera C-66. El planejament urbanístic actual, amb les noves àrees de creixement, han anat 
encaminades a compactar principalment els nuclis ja existents.  

Pel que fa a la zona residencial, es pot parlar de quatre tipus d’estructura: la tipologia edificatòria 
del nucli antic de Bordils, el desenvolupament dels creixements al voltant de la carretera, els 
habitatges entre el nucli i la carretera i finalment habitatges unifamiliars dispersos o agrupats per 
veïnats en l’entorn agrícola del municipi. 

Tots aquests edificis, tot i les diferències arquitectòniques, no superen les dues plantes, amb o 
sense jardí a l’entorn de l’habitatge. Els edificis residencials a l’entorn de la carretera són, en la 
seva majoria, edificis alineats al vial, aquesta tipologia d’edificis es pot trobar arreu de Catalunya, 
conformant un paisatge urbà característic del creixement lineal al voltant d’un eix viari principal. 

En les zones de nous creixements s’executen, principalment, cases unifamiliars. Malgrat que 
aquesta tipologia edificatòria no és molt sostenible, en una zona rural com Bordils l’estructura 
urbana tampoc pot ser molt densa i compacta ja que suposaria un impacte paisatgístic sobre el 
territori ja que no és un model de construcció òptima o típic a la zona, a banda, és clar, de la zona 
del nucli antic, on la densitat és òptima i hereva de l’evolució històrica del municipi. 

 

En general, bona qualitat dels espais verds urbans 

Al nucli de Bordils no hi ha una gran presència d’espais verds urbans, entenent com a tals sobretot 
les places. D’aquests espais lliures en destaquen la Plaça del poble recentment tallat a la 
circulació, la plaça dels lledoners, espais al voltant del cementiri i camp de futbol, i la plaça al 
costat de l’Ajuntament, així com la plaça de la farmacèutica Bruguera i la plaça al davant del 
pavelló del Torrentó. Una valoració més negativa l’obtindria la plaça de l’estació, on la utilitat 
social es limita a l’ús d’aparcament i al mercat setmanal, a banda que aquest espai presenta un 
mal estat de conservació. Pel que fa a la qualitat d’aquests espais, en general presenten un 
nombre idoni de mobiliari urbà, en bon estat de conservació, i adequat per a l’esbarjo. 

Els espais lliures en el nucli de Bordils presenten, en general, una qualitat mitja, si ens centrem en 
la utilitat social que poden tenir. Es tracta d’espais de la trama urbana els quals serveixen per 
omplir buits urbanístics tot i que no resolen del tot la funció social que poden tenir i la funció 
estètica no està del tot ben resolta. Aquest fet pot ser donat, en alguns casos, en que s’està 
pendent d’urbanitzar el seu entorn, ja que són espais limítrofes del sòl urbà o que s’està pendent 
d’arreglar, construir, etc. En el darrer cas falta veure com s’urbanitzen i es resolen un cop 
finalitzada la urbanització, ja que alguns d’aquest actualment fan de franja de transició entre 
l’espai urbà i el medi natural-agrícola que envolta la població. 

 

Elements protegits del municipi 

El municipi de Bordils té elements arqueològics i arquitectònics catalogats tant a l’Inventari del 
Patrimoni Arqueològic de Catalunya com a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. A 
més, l’església parroquial està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional. 

Bona part d’aquests elements catalogats es troben fora del nucli urbà de Bordils, conformant el 
llegat històric i cultural de l’activitat tradicional de Bordils, basada en l’explotació dels recursos de 
la terra, la qual cosa dóna importància a tot el terme municipal en el desenvolupament del 
municipi. 

Així mateix, també és important el nombre d’elements catalogats en el nucli de Bordils. Elements 
tan diferents entre si com l'església Parroquial, el conjunt del nucli antic, i diferents habitatges en 
diferents localitzacions del nucli. 

En el precatàleg de bens d’interès cultural si han inclòs també elements naturals com 2 arbres 
monumentals i es té previst protegir més arbres singulars del terme municipal 
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Elevada presència de camins rurals, i presència d'itineraris senyalitzats 

Al municipi de Bordils hi ha una elevada presència de camins, els quals han estat inventariats i 
cartografiats per part del Consell Comarcal dl Gironès. Amb tot, el municipi no es caracteritza per 
la presència d’itineraris pedestres senyalitzats, donades les poques rutes que passen pel mateix. 

En aquest sentit, es destaca la ruta dels arbres monumentals de Bordils, un bon exemple 
d’itinerari interpretatiu dels medi natural i del patrimoni natural del territori engegat des del 
consistori municipal igual que la ruta de la sèquia vinyals, que travessa els municipis de Celrà i 
Bordils i la ruta de l’antic camp d’aviació de Celrà. 

 

3.1.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

Important superfície agrícola dins el municipi 

El sòl no urbanitzable, concentrat a la banda nord del municipi, és de gran qualitat paisatgística i 
ecològica 

Concentració de la zona urbana, així com les infraestructures de comunicació, en el sector centre 
sud del municipi 

Els usos del sòl no han variat significativament en els últims anys 

Caràcter compacte del nucli de Bordils, amb els creixements previstos a l’interior o a l’entorn 
immediat de l’actual sòl urbà 

Bona qualitat pel que fa als espais públics, tot i alguna excepció 

Valorització del patrimoni natural del municipi amb la ruta dels arbres monumentals 

Restauració d’espais i d’elements arquitectònics protegits o de valor històric local (safareig, local 
social, plaça del poble, etc) 

Previsió, en les NNSS del planejament, de realitzar un catàleg de bens d’interès cultural 

 

 

Punts febles 

Fragmentació de part dels usos del sòl (conreus, forestal, prats, etc.)  

El planejament municipal no s’ajusta a la llei actual d’urbanisme, ni a plans territorials superiors i 
sectorials de protecció del medi 

Falta de concreció en la regulació de les categories del sòl no urbanitzable 

La superfície urbana concentrada al centre sud del municipi, la qual exerceix pressió al medi 
natural 

Molta superfície urbana del municipi ocupada per espai residencial d’habitatges unifamiliars i 
aïllats, altament consumidors de sòl 
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Oportunitats 

Recents plans i programes supramunicipals que analitzen el territori i fan propostes, bones eines 
per gestió municipal 

Estudis i plans supramunicipals, i d'àmbit comarcal, que aporten un ampli i detallat coneixement 
del territori. I fan propostes per l’àmbit en aspectes de connectivitat, aigua, etc. 

Projectes supramunicipals que faran variar la població tal i com ara es veu actualment (variant C-
66) 

Preveure planejament derivat en sòl urbanitzable, per protegir els espais més vulnerables i 
interessants ambientalment 

La bona qualitat dels espais verds del nucli suposa un valor afegit al municipi 

Redacció del Pla Especial de protecció del patrimoni (segons text refós de les NSP) 

 

 

Amenaces 

La urbanització d’espais lliures que actualment poden desenvolupar una funció de transició entre 
l’espai urbà i el medi natural-agrícola 

Pressió urbanística degut a la situació geogràfica del municipi i a la proximitat a centres de 
població i econòmics importants 

Model de creixement urbanístic residencial lax, poc sostenible i gran consumidor de recursos 
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3.2. Biodiversitat i paisatge 

A. Memòria descriptiva 

3.2.1. Comunitats naturals i diversitat biològica 

3.2.1.1. Vegetació 

El municipi es localitza dins el domini de la terra baixa mediterrània, al país de l’alzinar litoral,  
Quercetum ilicis galloprovinciale). L’activitat humana i els processos naturals han provocat 
grans canvis sobre la vegetació potencial, i actualment el territori es caracteritza per la 
presència de conreus i plantacions. 

El municipi de Bordils no presenta extenses zones forestals, i els hàbitats naturals es situen als 
marges de les zones fluvials. Més del 80% del municipi es troba ocupat per plantacions i 
conreus. 

 

Comunitats de ribera  

Les comunitats de vegetació aquàtica són prou freqüents al municipi, degut a la presència del 
riu Ter al nord de Bordils. 

Els marges del riu Ter estan dominats per salzedes (sobretot de Salix alba), aquestes 
poblacions són més o menys denses i altes. Aquestes es troben dintre les àrees directament 
afectades per les avingudes; amb les arrels i el brancatge han anat retenint la terra i el llot i 
han acabat formant illetes al mig de la llera. A la vora del riu també es localitzen alguns 
marges sense vegetació llenyosa densa. 

 

Comunitats de zones humides (canals i regs) 

Els nombrosos conreus del municipi requereixen d’un bon nombre de canals i regs, entre els 
que destaca la Sèquia Vinyals que travessa el municipi d’oest a est. Aquests canals reparteixen 
l’aigua arreu del territori municipal. Aquests regs provoquen l’aparició d’espècies 
característiques, generalment espècies nitròfiles. En les voreres dels canals s’hi desenvolupa 
una comunitat dominada per la canya (Arundo donax) en alguns indrets, i en altres poden 
observar-se fragments de bardissars (Robo coriaretum). 

 

Comunitats d’espais oberts (prats, conreus i improductius) 

Els conreus en el municipi hi són presents de forma regular des d’anys històrics. Aquets 
conreus estan situats al nord del nucli urbà, entre aquest i les nombroses plantacions de 
pollancres. En alguns sectors propers al nucli urbà hi ha conreus herbacis extensius de regadiu 
o contrades molt plujoses. Els conreus de secà tenen una presència testimonial, ocupant una 
petites àrees en els territoris del sud del municipi.  

 

Conreus  

Gran part de la superfície existent, 50% del municipi, es reparteix entre conreus i vivers. Els 
conreus majoritaris són els herbacis, seguits dels llenyosos. En alguns sectors propers al nucli 
urbà predominen els vivers de plantes llenyoses. Són plantacions baixes i en general denses 
d’arbustos i arbres joves, destinats a ser trasplantats. L’activitat agrícola determina i 
condiciona la composició de la vegetació arvense acompanyant, que varia en funció del 
substrat, la disponibilitat d’aigua i l’edat de la plantació.  

En les proximitats al nucli urbà es localitzen alguns petits terrenys amb presència d’alguns 
peus d’arbres fruiters. 
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Plantacions d’arbres 

La major part de la superfície del municipi, aproximadament el 40% esta coberta per 
plantacions de pollancres, també hi ha extensions menors (sobre un 6%) ocupades per 
plantacions de plàtans. 

El sector nord, ocupant una extensió notable, hi són presents arbredes caducifòlies dominades 
per diverses espècies i cultivars del gènere Populus o per plàtans, amb els peus en la típica 
disposició equidistant. En el sotabosc hi predominen les espècies lianoides (esbarzers, Rubus 
ulmifolius), i romegueró, (Rubus caesius) i l’estrat herbaci, compost pel fenàs (Brachypodium 
phoenicoides), el blet (Chenopodium album), el cànem bord (Conyza spp.) i la vidalba 
(Clematis vitalba) entre altres. 

La implantació de les plantacions de pollancres, en antics camps de conreu, àrees forestals o 
en àmbits antigament ocupats per boscos de ribera, han provocat la desaparició de nombroses 
espècies, i conseqüentment una pèrdua de biodiversitat del territori, tant d’espècies vegetals 
com animals. Aquestes plantacions monoespecífiques de pollancres i plataners són arbredes de 
creixença ràpida, amb un cicle de tala i sembra d’entre 15 i 20 anys. El sotabosc d’aquestes 
plantacions és molt pobre, donat que l’home no deixa que s’instal·lin espècies que competeixin 
pels recursos, tot això també limita la presència de fauna associada a l’ecosistema. Tot i les 
pèrdues de diversitat que ocasionen les plantacions monoespecífiques, aquestes proporcionen 
un hàbitat que afavoreix a determinades espècies, entre elles diferents tipus de picots (el picot 
garser petit, el picot garser gros i el picot verd).  

 

Comunitats d’ambients urbans 

Aquestes comunitats apareixen a les àrees urbanes (o industrials, prou freqüents al conjunt del 
municipi), i inclouen vegetació ruderal associada. Es tracta d’un hàbitat relativament abundant 
al conjunt del municipi, on apareix pròpiament a les zones urbanes, industrials, els masos i 
nuclis aïllats i el conjunt d’urbanitzacions que estan en algun o altre punt del municipi.  

No presenten singularitats ni associacions vegetals massa genuïnes del municipi, ja que en 
general són espècies nitròfiles, espècies generalistes, oportunistes i freqüents arreu dels espais 
urbans. 
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Figura 3.2-1: Mapa de Cobertes del sòl de Bordils  

  
Font: Elaboració pròpia. 

 

3.2.1.2. Flora 

Com es desprèn del conjunt dels hàbitats i comunitats vegetals descrites en els punts 
anteriors, el municipi no presenta excessives particularitats ecològiques, climàtiques, etc. Així 
doncs, aquest conjunt de factors no ha contribuït a comptar amb massa singularitats 
botàniques. 

No es té constància de la presència d’espècies protegides i/o rares en el municipi de Bordils. 

 

3.2.1.3. Fauna 

De la mateixa manera que succeïa amb la vegetació i els hàbitats existents al municipi, la 
geografia física, la climatologia, el relleu, la geologia i l’orografia del territori del municipi, a 
cavall entre les estribacions de les Gavarres i la plana empordanesa riberenca del Ter, 
condicionen la seva biodiversitat faunística, la qual s’ha d’adaptar a un conjunt d’hàbitats 
propis d’ecosistemes mediterranis, però fortament influïts per la presència humana, sigui amb 
espais urbans com sobretot per la presència de conreus, plantacions arbòries i espais forestals. 

En línies generals hi ha hàbitats faunístics molt humanitzats, encara que molts d’ells havien 
estat zones forestals, fluvials, etc. La fauna ocupa la pràctica totalitat dels ecosistemes, com 
són les zones agrícoles, les més arbrades, o també els rius i racons amb aigües permanents, ja 
siguin cursos fluvials (sobretot el propi Ter), altres de poc cabal (rieres que davallen de Les 
Gavarres) o també estanyols i basses temporals, així com en la Sèquia de Vinyals (sobretot en 
el tram que desguassa a la riera de Sant Martí). Les taques boscoses en indrets concrets del 
terme municipal asseguren la presència d’espècies faunístiques forestals; hi dominen les 
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plantacions d’arbres de ribera com pollancredes, però hi són presents algunes taques de 
boscos mediterranis.  

Els conreus, presents de forma regular des d’anys històrics, han condicionat molt la presència 
d’espècies de fauna, però alhora han beneficiat aquelles d’espais oberts, ja que el 
desenvolupament de les masses forestals ha estat escàs.  

Així mateix, un altre condicionant per a moltes espècies d’animals és la tipologia del sòl i, 
conseqüentment, de la vegetació existents. La profunditat i fertilitat dels horitzons edàfics i el 
conreu de la seva superfície ha fet que el resultat de la vegetació sigui, actualment, d’una 
domini de les arbredes plantades, sobretot de pollancres. Per tant, aquelles espècies de fauna 
que tenen com a hàbitat predilecte les zones forestals de ribera, com també espais rurals i 
oberts en altres punts del municipi, són molt abundants al terme municipal de Bordils. 

 

Fauna invertebrada:  

Els invertebrats terrestres, al igual que succeeix en el cas de la vegetació o també dels 
vertebrats, no presenten grans singularitats. En el terme municipal de Bordils hi són presents 
sobretot espècies mediterrànies, abundants en la terra baixa i rica en conreus i presència 
humana. 

El terme invertebrats fa referència a aquells animals que manquen de columna vertebral i, a 
nivell de noms comuns i habituals, sobretot es fa referència a mol·luscs (cargols), anèl·lids 
(cucs) i artròpodes (insectes, aràcnids, miriàpodes i crustacis). 

Es parla doncs, d’uns grups molt nombrosos i diversos; de fet, a nivell mundial, més del 75% 
dels éssers vius coneguts (inclosos plantes, fongs, etc.) pertanyen als invertebrats. Amb 
aquestes dades es fa impossible conèixer la diversitat completa i concreta d’un espai, sobretot 
si aquest és tan ampli com un municipi, un espai natural, una comarca, etc. 

Per fer una aproximació real a la comunitat d’invertebrats del municipi, i a falta d’estudis més 
exhaustius i concrets (locals) de la zona, s’ha partit bàsicament d’una font: el Banc de Dades 
de Biodiversitat. 

El Banc de Dades de Biodiversitat o Biocat és un servei gestionat per la Universitat de 
Barcelona que intenta agrupar totes les cites de diferents grups d’éssers vius per quadrícules 
de territori. És a dir, recullen totes els estudis, catàlegs faunístics i florístics publicats i demés 
fonts i les publiquen en una web, de manera que qualsevol usuari pot fer una cerca per 
quadrats UTM del territori de 10x10 km per saber quins éssers vius estan citats en el seu 
interior o bé una cerca en sentit contrari, de manera que es pugui saber en quina/es UTM del 
territori es pot trobar una espècie en concret. 

Les dades que s’obtenen sorgeixen a partir d’introduir les coordenades (UTM: 3149465 
31TDG95) on es troben els municipis de Bordils, Juià, Sant Joan de Mollet i Sant Martí Vell. Cal 
comentar aquí una de les limitacions a l’hora d’utilitzar les dades del BIOCAT i és que en 
tractar-se de presentar els resultats en quadrícules de 10x10 km, els quatre municipis es 
troben dins la mateixa quadrícula i és impossible discernir quines dades corresponen a cada 
ens municipal. 

En la consulta s’han trobat un total de 381 taxons (espècies, subespècies) d’invertebrats. La 
seva distribució, tant en números absoluts com en percentatge, es pot observar en el següent 
gràfic (val a dir que es mostren les dades de dos grans grups d’invertebrats: els mol·luscs i els 
artròpodes ja que no es disposa de dades d’anèl·lids). 
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Figura 3.2-2: Distribució de les espècies d'invertebrats.  
UTM de Bordils, Juià, Sant Joan de Mollet i Sant Martí Vell 
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Font: elaboració pròpia amb dades procedents del BIOCAT 

 

Cal recordar aquí que el BIOCAT agrupa els estudis, llistats, inventaris, etc. publicats. Per tant, 
hi ha grups que segurament estan subestimats respecte la realitat. De fet, només estan ben 
representats alguns grups d’insectes com veurem més endavant i tant crustacis (2 cites), 
aràcnids (2 cites) i miriàpodes (0 cites) estan totalment subestimats. 

Anant a una mica més de detall es pot veure cada un dels grups d’artròpodes representats en 
el gràfic anterior: 

 

Insectes 

És el grup d’artròpodes més representat, fet que resulta lògic si tenim present que el grup més 
abundant dins la fauna mundial és el dels insectes. 

Els insectes es caracteritzen per presentar el cos dividit en tres regions (cap, tòrax i 
abdomen), acostumen a presentar 2 parells d’ales (tot i que poden estar modificades o fins i 
tot poden no tenir-ne) i sempre compten amb 3 parells de potes i un parell d’antenes. 
Ecològicament són molt importants ja que entre d’altres funcions s’encarreguen de degradar 
matèria orgànica, de pol·linitzar la majoria de plantes, de dispersar llavors, etc. 

En la zona d’estudi hi ha un total de 364 espècies d’insectes, amb una distribució en ordres 
que es mostren en la gràfica següent: 

Figura 3.2-3: Distribució de les espècies d’insectes. 
UTM de Bordils, Juià, Sant Joan de Mollet i Sant Martí Vell 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del BIOCAT. 
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Cal advertir un cop més de la possibilitat que les dades estiguin esbiaixades ja que, per 
exemple, d’entre els himenòpters només hi ha incloses algunes espècies de formigues i no hi 
ha rastre d’abelles, vespes, etc., quan de ben segur que en el territori se n’hi troben. Malgrat 
aquestes consideracions, sí que es vol remarcar la diversitat present en d’altres ordres com en 
és el cas dels lepidòpters, fent notar d’aquesta manera la importància d’aquest territori en la 
diversitat artropodiana. 

Fotografia 3.2-1: Calopteryx haemorrhoidalis (esquerra) i Clostera curtula (dreta). 

     
Font: Foto de Jordi Badia (ichn.iec.cat) Font: Foto © Paul Harris (ukmoths.org.uk/images) 

 
 
Fotografia 3.2-2: Acanthocinus griseus (esquerra) i Ephippiger ephippiger (dreta). 

    
Font: Foto © M.Hoskovec (www.cerambyx.uochb.cz) Font: Miguel Angel Fuentes (www.ateneunaturalista.org) 

 

Aràcnids 

Aquest grup, format per aranyes, àcars, opilions i escorpins es diferencia dels insectes per dos 
aspectes fàcilment observables: els aràcnids tenen el cos separat en 2 regions (a vegades 1 de 
sola resultat de la fusió de les dues) mentre que els insectes tenen 3 regions (cap, tòrax i 
abdomen). L’altra diferència rau en el número de potes, 8 en aràcnids i 6 en insectes. Els 
aràcnids mai presenten antenes ni ales. 

El grup dels aràcnids està mal representat en el catàleg del BIOCAT ja que només s’hi 
consideren 2 espècies diferents totes elles corresponent a l’ordre de les aranyes; si es té 
present que segur que el número real d’aranyes és més alt i que els ordres dels àcars i dels 
opilions han de presentar individus en aquesta zona, el número final d’aràcnids hauria de ser 
molt superior. 

 

Miriàpodes 

Per miriàpodes s’entén el que vulgarment es coneix com a centpeus, milpeus, etc. i tal i com 
es comentava anteriorment pel cas dels aràcnids el seu número real ha de ser molt superior al 
que ens dóna la consulta al BIOCAT on no apareix cap espècie. 

Aquests artròpodes es caracteritzen per tenir el cos dividit en molts “anells” i cada un d’ells 
presenta 1 o 2 parells de potes, amb la qual cosa el número total de potes pot arribar a ser de 
l’ordre de vàries desenes (d’aquí el seu nom popular). 
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Crustacis 

El darrer ordre d’artròpodes que es comenta és un ordre principalment aquàtic i sobretot marí 
ja que a ell pertanyen les gambes, crancs, escamarlans, etc. El que no és tan conegut és que 
existeix un ordre (isòpodes) que tenen representants terrestres. Són els coneguts com a 
porquets de San Antoni o trugetes i la particularitat que tenen és que quan es senten 
amenaçats (o bé per evitar la pèrdua d’humitat) tenen la capacitat d’enroscar-se sobre si 
mateixos. 

En el BIOCAT es citen un total de 2 espècies presents, l’Alona phreatica i la puça d’aigua, 
Pleuroxus denticulatus. Totes elles d’aigua dolça, trobades doncs en el algun curs aquàtic de la 
zona. 

 

Resumint, es pot assenyalar que uns estudis més acurats de l’entorn podrien proporcionar-nos 
mes dades per completar el coneixement dels artròpodes de la zona ja que sembla ser una 
àrea potencialment important per aquest grup tan important, i desconegut alhora, de fauna. 

 

Mol·luscs 

En el BIOCAT es citen un total de 13 espècies presents, la majoria d’elles corresponents a 
cargols (ja siguin terrestres o d’aigua dolça). D’entre ells destaquem la presència d’una espècie 
endèmica dels Pirineus Orientals, Garrotxa i Gironès, la Bofilliella subarcuata, l’abundància de 
la qual no és suficientment coneguda però que es creu que pel seu endemisme es pot tractar 
d’una espècie amenaçada. 

Fotografia 3.2-3: Bofilliella subarcuata.  Fotografia 3.2-4: Unio mancus 

                                        
Font: (www.conchology.be)  Font: (www.conchology.be) 

 

També es de destacar la presència d’un bivalve, la Unio mancus subsp. aleronii, que és 
protegida a Catalunya per l’ordre de 23 de novembre de 1984 i que està inclosa a l’annex III 
del Conveni de Berna i a l’annex V de la directiva d’Hàbitats. 

 

Els vertebrats: 

Els vertebrats del municipi de Bordils són similars als que correspondrien a àrees d’una 
superfície similar en altres llocs de la comarca, sense grans singularitats, però amb algunes 
espècies d’hàbitats cada cop menys freqüents (o poc conservats) al conjunt del territori gironí, 
com són algunes zones riberenques i fluvials. Algunes d’elles estan incloses dins els llistats 
d’espècies prioritàries a nivell europeu, tot i que són casos concrets. 

 

Els peixos d’aigües dolces 

La ictiofauna original del municipi era força reduïda. Això és degut a la baixa riquesa d’espècies 
íctiques que és característica de la major part de conques mediterrànies petites o mitjanes, 
com és el cas de la conca del Ter. En tot cas, el poblament potencial de peixos del Ter a 
l’altura de Bordils està constituït per almenys cinc espècies autòctones (veure taula 3.2-2). 
Tanmateix, sembla probable que antigament altres peixos migradors -avui extingits- 
remuntessin el riu Ter fins més amunt de Bordils, com ara l’esturió (Accipinser sturio), la 
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guerxa (Alosa fallax), la llampresa de mar (Petromyzon marinus) o la palaia de riu (Platichthys 
flesus).  

A banda d’aquestes extincions més antigues, que probablement es van produir entre els segles 
XVIII, XIX i principis del XX, el poblament de peixos del riu Ter s’ha seguit deteriorant al llarg 
dels darrers cent anys com a conseqüència de diversos factors antròpics: degradació dels 
hàbitats fluvials i de la qualitat de l’aigua, construcció de rescloses i preses, disminució del 
cabal, i sobretot introducció d’espècies exòtiques de peixos. Així, aparentment s’han extingit 
almenys dues espècies durant els darrers 25 anys, mentre que la resta d’autòctones estan en 
regressió tant al municipi com a tot el Ter. En canvi, fins ara s’han citat almenys 8 espècies 
exòtiques al Ter a l’altura de Bordils, tot i que és probable que ja s’hi hagin establert més 
espècies, com ara el silur (Silurus glanis), la ràsbora (Pseudorasbora parva), l’alburn (Alburnus 
alburnus), la madrilla (Parachondrostoma miegii), el misgurn (Misgurnus anguillicaudatus), el 
llop de riu (Barbatula sp.), el gobi (Gobio sp.) o el barb roig (Phoxinus sp.), entre altres. 
Aquests peixos formen part de les més de 17 espècies exòtiques que s’han introduït a la resta 
d’aquesta conca. Els peixos exòtics suposen arreu una greu amenaça per a la conservació dels 
peixos autòctons i per a la biodiversitat aquàtica en general.  

Pel que fa a la Sèquia d’en Vinyals, s’hi pot trobar un poblament de peixos molt similar al que 
actualment hi ha al riu Ter, tot i que probablement una mica més simplificat. En canvi, a les 
rieres i torrents del municipi, només quan porten aigua hi penetra molt ocasionalment algun 
peix des del riu o des de la sèquia. Altres ambients aquàtics associats a la dinàmica fluvial, 
com els antics braços del riu, que eren poblats per peixos fins no fa gaires anys, avui s’han 
perdut o bé ja no tenen les condicions adequades per a mantenir ictiofauna. 

L’anguila (Anguilla anguilla), peix migrador d’origen marí, era molt més abundant arreu fins fa 
poques dècades. De fet, ha sofert un important declivi en les seves poblacions mundials, del 
qual no se n’ha escapat l’estoc del riu Ter. Amb tot, continua remuntant-lo, fins més amunt de 
l’altura d’aquest riu a Bordils. Pot restar a l’aigua dolça durant diversos anys abans no retorna 
al mar.  

El barb de muntanya (Barbus meridionalis) és un peix de petites dimensions que rarament 
supera els 25 cm. Com tots els peixos autòctons, actualment es troba en regressió, sobretot 
als grans eixos fluvials com ara el Ter, on darrerament s’està veient desplaçat per una espècie 
introduïda, el barb de l’Ebre. Encara més acusada ha estat la regressió soferta per l’altre 
ciprínid autòcton, la bagra (Squalius laietanus), que actualment només apareix 
esporàdicament al riu provinent de nuclis existents en trams d’alguns tributaris propers, com a 
ara el riu Terri.  

L’espinós (Gasterosteus aculeatus) i la bavosa de riu (Salaria fluviatilis) són dos petits peixos 
d’aigua dolça molt amenaçats, i alhora protegits per la legislació catalana, que han sofert una 
clara i forta regressió a bona part de la seva àrea de distribució al sud d’Europa. Tan sols es té 
constància de la presència segura de poblacions disperses d’aquests peixos en unes poques 
localitats de Catalunya, algunes d’elles a la conca del Ter. Tot i que ambdues espècies eren 
presents fins no fa massa al curs mitjà del Ter al seu pas per Bordils, avui semblen haver 
desaparegut del municipi. Ara bé, no es pot descartar que alguna d’aquestes espècies 
recolonitzi aquest sector del riu des dels petits nuclis poblacionals romanents, que es 
conserven riu avall o bé en tributaris com l’Onyar.  

Un aspecte remarcable en relació a la fauna piscícola fluvial és l’antic aprofitament pesquer 
que en feia molta gent de la zona. Les pesqueries del tram mitjà del riu Ter havien tingut una 
importància considerable pel simple gaudi de la població local, però també com a font 
suplementària de proteïnes. 

En definitiva, el poblament de peixos de Bordils ha sofert un canvi molt dràstic, procés que 
encara segueix vigent, i que ha comportat la desaparició o disminució de les espècies 
autòctones. Tanmateix, el riu Ter, un dels principals eixos fluvials del país, encara conserva un 
gran potencial de recuperació ecològica si s’estableixen les mesures adients, recuperació que 
pot afavorir la conservació dels peixos autòctons.   
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Taula 3.2-2: Espècies de peixos presents al municipi 

 Estatus legal i de conservació 

Espècie 

Lleia 

22/2003 CNEAb 

RD 439/90
CFAC 

Dir. Hab.c 

92/43/CEE 
Conv. 
Bernad 

UICNe 

Anguila (Anguilla anguilla) - NC VU - - CR (VU) 

Barb de muntanya (Barbus meridionalis) - NC VU II i V III NT (VU) 

Barb de l’Ebre (Luciobarbus graellsii) - NC NC - - LC (LC) 

Bagra (Squalius laietanus) - NC VU - - LC (VU) 

Carpa (Cyprinus carpio) - NC NC - - LC (NE) 

Carpí daurat (Carassius auratus) - NC NC - - LC (NE) 

Madrilleta vera (Rutilus rutilus) - NC NC - - LC (NE) 

Gardí (Scardinius erythrophthalmus) - NC NC - - LC (NE) 

Tenca (Tinca tinca) ** - NC NC - - LC (NE) 

Peix sol o mirallet (Lepomis gibbosus) - NC NC - - LC (NE) 

Perca americana (Micropterus salmoides) - NC NC - - LC (NE) 

Espinós (Gasterosteus aculeatus) * D NC EN - - LC (EN) 

Bavosa de riu (Salaria fluviatilis) * D IE - - III LC (EN) 

Gambusia (Gambusia holbrooki) - NC NC - - NE (NE) 
Estatus legal: 
Llei 12/2006 a: categoria de protecció segons la llei de protecció dels animals. 
CNEA R.D. 439/90b: categoria en el “Catálogo Nacional de Especies Amenazadas”. 
CFAC: esborrany del Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya (en tràmit). 
Dir. Hab. 92/43/CEE: Annexos de la “Directiva Hàbitats” en què es situa. 
Conv. Bernad: Annexos del Conveni de Berna en què es situa. 
UICNe: categoria en el llibre vermell de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, i al “Atlas y Libro Rojo 
de los Peces Continentales de España” (Doadrio 2001), entre parèntesi. 
 
a La llei 12/2006 cataloga les espècies protegides en 4 
categories en funció de la rigorositat de la protecció: A, B, 
C i D (ordenades en rigorositat decreixent 
 
b El “Catálogo Nacional de Especies Amenazadas” cataloga 
les espècies que requereixen mesures de protecció en 
quatre categories: 
PE: espècies i subespècies “en perill d’extinció” 
SA: espècies i subespècies “sensibles a l’alteració de 
l’hàbitat” 
VU: espècies i subespècies “vulnerables” 
IE: espècies i subespècies “d’interès especial” 
NC: espècies i subespècies no catalogades 
 
c Directiva comunitària d’Hàbitats: 
Annex II recull les espècies “d’interès comunitari” la 
conservació de les quals necessita que es designin “zones 
especials de conservació”. 
Annex IV recull les espècies “d’interès comunitari” que 
requereixen protecció estricta. 
Annex V recull les espècies la recol·lecció de les quals pot 
ser objecte de mesures de gestió. 

 
d Conveni de Berna: 
Annex II recull els tàxons “estrictament protegits”. 
Annex III recull els tàxons “protegits”.´ 
 
e La Unió Internacional per la Conservació de la Natura 
adjudica els tàxons a una de les següents categories: 
NE: taxons no evaluats 
DD: dades insuficients 
EX: extingit 
EW: extingit en estat silvestre 
CR: en perill crític 
EN: en perill 
VU: vulnerable 
NT: quasi amenaçades 
LC: preocupació menor 

 
En negreta les espècies autòctones. * Presència actual dubtosa, però existeixen cites dins el darrers 25 anys; ** 
Existeixen dubtes sobre si s’ha de considerar autòctona. 
Font: Elaboració pròpia 
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Els amfibis 

El fet que els hàbitats aquàtics, bassiols i especialment la gran presència hídrica al llarg del 
curs del Ter, siguin hàbitats prou ben representats al municipi, converteix aquest territori en 
un punt amb presència regular d’amfibis, especialment els propis de la terra baixa 
mediterrània. A continuació es presenta la taula amb la seva presència: 

Taula 3.2-3: Espècies d’amfibis presents al municipi 

 Estatus legal i de conservació 

Espècie 

 

Grau 
d'ocupació 

Lleia 

22/2003 

CNEAb 

RD 439/90

Dir. Hab.c 

92/43/CEE 
Conv. 
Bernad UICNe 

Tòtil (Alytes obstetricans) Escàs D IE IV II NE (NT) 

Granoteta de punts (Pelodytes punctatus) Escàs D IE IV II NE (NT) 

Granota pintada (Discoglossus pictus) Freqüent - NC V III NE (LC) 

Gripau d'esperons (Pelobates cultripes) No 
confirmat 

D IE IV II NE (NT) 

Gripau comú (Bufo bufo) Freqüent D NC - III NE (LC) 

Gripau corredor (Bufo calamita) Freqüent D IE IV II NE (LC) 

Reineta (Hyla meridionalis) Freqüent D NC IV II NE (NT) 

Granota verda (Rana perezi) Freqüent - NC V III NE (LC) 

Tritó verd (Triturus marmoratus) Escàs D IE IV II NE (NT) 

Tritó jaspiat (Triturus helveticus) No 
confirmat 

D IE IV II NE (NT) 

Salamandra (Salamandra salamandra) Escàs D IE IV II NE (NT) 
Font: Elaboració pròpia       

 

La presència de diverses zones humides, com el propi riu Ter, diverses rieres i afluents 
d’aquest, alguns trams d’antics meandres, i algunes basses escampades en diferents indrets 
del terme municipal contribueixen al fet que el municipi sigui un indret amb prou densitat i 
diversitat d’aquest grup de vertebrats; l’absència de peixos en moltes de les basses (no així al 
Ter i afluents més grans) a causa de la seva temporalitat, fa que aquests no puguin depredar 
les postes dels amfibis. Per tant, granotes, gripaus i tritons poden arribar a ser molt abundants 
en basses temporals, gorgues de rieres o altres punts on s’acumuli l’aigua després de 
moments de fortes pluges, sovint de forma oportunista i amb variacions segons els anys. 

 

Cal destacar la granota verda (Rana perezzi) i la reineta (Hyla meridionalis), presents 
pràcticament en totes les rieres del municipi de Bordils, les basses i fins i tot els cursos d’aigua 
urbans. Algunes altres espècies, com el gripau corredor (Bufo calamita), la granota pintada 
(Discoglossus pictus) o fins i tot el gripau comú (Bufo bufo), són molt abundants arreu dels 
municipis que enllacen el Ter amb les Gavarres, com en les rieres i acumulacions d’aigua, 
oferint veritables concerts en moments de l’any com la primavera. Espècies com el tòtil (Alytes 
obstetricans) o el gripau corredor (Pelobates cultripes) s’han detectat en altres zones properes, 
tot i que no es tenen dades concretes al municipi (en el cas del gripau corredor), encara que 
probablement hi són presents, però en menor abundància, com també succeeix amb la 
granoteta de punts (Pelodites punctatus). Cal esmentar la presència regular d’urodels com la 
salamandra (Salamandra salamandra), no segura a Bordils, en els nuclis boscos, així com 
algunes zones amb presència de tritons, sobretot el tritó verd (Triturus marmoratus), encara 
que sempre en baix nombre. 
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Els rèptils 

La presència d’alguns hàbitats oberts o de mosaic agro-forestal en indrets del municipi de 
Bordils, on el seu sòl és despullat o amb vegetació baixa, juntament amb la presència de zones 
obertes i assolellades i riques en forats, converteix aquest territori en un punt amb presència 
regular de rèptils. Així mateix, els indrets més forestals també acullen altres espècies, com 
també els espais aquàtics com el riu Ter. 

Taula 3.2-4: Espècies de rèptils presents al municipi 

 Estatus legal i de conservació 

Espècie 

Grau 
d'ocupació Lleia 

22/2003 

CNEAb 

RD 439/90

Dir. Hab.c 

92/43/CEE 
Conv. 
Bernad 

UICNe 

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) + Freqüent C NC II i IV II NE (VU) 

Tortuga d’estany (Emys orbicularis) + Extingida C NC II i IV II NE (VU) 

Tortuga de Florida (Trachemys scripta) * + Freqüent - NC -  NE 

Dull (Chalcides striatus) No 
confirmat 

D IE IV III NE (LC) 

Sargantana de paret (Podarcis hispanica) Freqüent D IE - III NE (LC) 

Sargantaner gros (Psammadromus algirus) Escàs D IE - III NE (LC) 

Llangardaix comú (Thimon lepida) Escàs D IE - III NE (LC) 

Dragó comú (Tarentola mauretanica) Freqüent D IE - III NE (LC) 

Dragó rosat (Hemydactylus turcicus) No 
confirmat 

C NC II i IV II NE (VU) 

Serp verda (Malpolon monspessulanus) Freqüent D IE - III NE (LC) 

Serp blanca (Rhinechis scalaris) Freqüent D IE - III NE (LC) 

Serp de ferradura (Coluber hippocrepis) No 
confirmat 

D IE - III NE (LC) 

Serp llisa (Coronella girondica) Escàs C NC II i IV II NE (VU) 

Serp d’aigua (Natrix maura) + Freqüent D IE - III NE (LC) 

Serp de collaret (Natrix natrix) + Freqüent D IE - III NE (LC) 
Font: Elaboració pròpia       

 

Malgrat que rèptils com els sargantaners grossos (Psammadromus algirus) i llangardaixos 
ocel·lats (Thimon lepida) hi són poc abundants (són més freqüents a zones boscoses de Les 
Gavarres), altres sauris com la sargantana de paret (Podarcis hispanica) es troba arreu dels 
indrets humanitzats. El dull (Chalcides striatus) sembla present en molt baix nombre en algun 
punt del municipi, malgrat manca de cites recents, però amb algunes referències 
bibliogràfiques antigues de zones properes al massís gavarrenc. 

Les serps, amb bones poblacions de serp verda (Malpolon monspessulanus) i serp blanca 
(Rinechys scalaris) són un bon aliment per àguiles marcenques i una amenaça per a petits 
rosegadors. Espècies com la serp de ferradura (Coluber hippocreppis) o la serp llisa (Coronella 
girondica) hi poden presents en molt baix nombre o de forma accidental. Als cursos d’aigua 
s’hi troben dues espècies de colobra, la d’aigua (Natrix natrix) i la de collar (Natrix maura).  

Dins de la família dels quelonis, als rius, rieres i basses del municipi, hi ha en alguns punts 
localitzats del Ter, bones poblacions d’exemplars de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), 
on antigament també hi era present la tortuga d’estany (Emys orbicularis), mentre que la 
tortuga de tempes roges o de Florida (Trachemys scripta) hi és present amb prou freqüència. 
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Els mamífers 

La mastofauna del municipi de Bordils, i en conjunt dels pobles riberencs del Ter al peu de les 
Gavarres, no presenta massa singularitats en l’actualitat. Com a espècies d’interès, tanmateix, 
cal destacar la llúdriga (Lutra lutra) al riu Ter, a partir de les reintroduccions fetes a l’Empordà, 
i que en alguns casos remunta afluents en alguns moments de l’any.  

Tanmateix, existeixen molt bones poblacions de conills (Oryctolagus cuniculus) i llebres (Lepus 
europaeus) que són una bona base tròfica per a la cadena alimentària, juntament a 
micromamífers diversos; una bona colla d’espècies de talpons i altres rosegadors (ratolins de 
bosc, rates, ratolins domèstics, etc.) són, juntament als insectívors com les musaranyes, un 
bon “rebost” per a depredadors, tant per a altres mamífers com per a ocells. 

Un grup a part mereixen els rats-penats. No són gens escassos a la zona, on s’hi han detectat 
més de 10 espècies de quiròpters, entre els quals cal destacar espècies dels gèneres Hyposugo 
sp., Miniopterus sp., i sobretot Pipistrellus sp. o bé Rhinolophus sp. Diferents estudis a Les 
Gavarres realitzats per l’entitat Galanthus en certifiquen la vàlua d’aquest i els municipis dels 
voltants. 

D’entre els mamífers omnívors de mida grossa hi abunda el senglar (Sus scrofa), que sovint 
testimonia amb grans forats als marges remoguts la seva activitat nocturna tot cercant 
aliment. També el toixó (Meles meles) és un mamífer de mida mitjana prou abundant al 
municipi de Bordils, sobretot en zones conreades o pasturades de poc pendent, hàbitat també 
ocupat per un petit insectívor, l’eriçó (Erinaceus europaeus), o també per la geneta (Genetta 
genetta). 

D’altra banda, els grans herbívors, antigament abundants, extingits a partir de mitjans segle 
XX, estan tornant a aparèixer a la comarca, tot i que probablement encara no són presents, o 
ho són molt escassament, al municipi. No seria d’estranyar, però, que aviat es puguin observar 
exemplars de cabirol (Capreolus capreolus) o fins i tot de cérvol (Cervus elaphus) a cavall de 
les Gavarres i el curs del riu. 

Pel que fa els carnívors de mida petita, hi pot haver la mostela (Mustela nivalis) o de mida més 
grossa, la fagina (Martes foina), presents en diferents llocs del municipi, o alguns d’hàbitats 
més forestals i més esquerpa, com la geneta (Genetta genetta). Finalment, la guilla o guineu 
(Vulpes vulpes) és un mamífer abundant, que es pot veure fins i tot de dia si es para atenció 
als racons més protegits entre la vegetació; o se’n poden seguir els rastres: petjades o 
excrements, d’una pudor característica.  

 

Els Ocells 

Un dels principals valors naturals dels espais d’aquesta part de la comarca són els ocells dels 
habitats agro-forestals, i en especial dels hàbitats aquàtics del Ter i afluents; no per la seva 
abundància i diversitat, sinó per la singularitat d’algunes espècies, que només es localitzen en 
les zones fluvials i riberenques, com les existents al municipi. 

Abans, però, cal recordar que els municipis de la comarca del Gironès, com bona part de les 
comarques gironines, es troben en un indret de geografia privilegiada, situat al corredor 
mediterrani. Això fa que sigui un punt estratègic durant les migracions d’aus; s’han fet estudis 
de control directe de pas a llocs propers de les Gavarres com Sant Miquel o els Àngels, amb 
milers d’exemplars controlats anualment i on destaquen espècies que, malgrat no nidificar en 
l’indret, l’utilitzen com a lloc de migració o, en cas de mal temps, repòs o sedimentació. Aquest 
és el cas de molts rapinyaires com els milans (Milvus sp.), les arpelles (Circus sp.), l’àguila 
pescadora (Pandion haliaetus), l’àguila calçada (Hierateus pennatus), el mateix falcó de la 
reina (Falco eleonorae) i fins i tot alguns camallargs com la cigonya (Ciconia ciconia), el bernat 
pescaire (Ardea cinerea), el martinet blanc (Egretta garzetta), el martinet de nit (Nycticorax 
nycticorax), l’agró roig (Ardea purpurea), o de limícoles com gambes de diferents espècies 
(Tringa sp.) o els corriols (Charadrius sp.) o d’una munió de petits ocells migradors com els 
mosquiters (Phylloscopus sp.), les boscarles (Acrocephalus sp.), els mastegatatxes (Ficedula 
hypoleuca), les cotxes (Phoenicurus sp.), el bitxac rogenc (Saxicola rubetra), les orenetes 
(Hirundo sp. i Delichon urbica), els falciots (Apus sp.). Pràcticament tots ells s’observen 
regularment al municipi de Bordils.  
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Els ocells hivernants, a més dels grans estols de fringíl·lids que hi ha en els camps de conreus 
com els verdums (Carduelis chloris), les cardines (Carduelis carduelis), els gafarrons (Serinus 
serinus), els lluers (Carduelis spinus) o els passerells (Carduelis cannabina), hi ha molts de 
tords (Turdus sp.), sovint víctimes dels caçadors, merles (Turdus merula), estornells (Sturnus 
vulgaris) o fins i tot ocells de muntanya que, tot seguint la carenes axials de la serralada, 
vénen a passar l’hivern a cotes més temperades, com els reietons (Regulus regulus) i 
mallerengues petites (Parus ater) a les pinedes i als espais arbrats. 

De les aus estivals hi destaquen espècies de secà, molt escasses a les nostres comarques, els 
majors exemples dels quals són el torlit (Burhinus oedicnemus) i el gaig blau (Coracias 
garrulus), recentment trobats com a nidificants en llocs propers de la comarca i que no es 
descarta que puguin criar en el municipi (o puguin fer- ho de forma potencial). Altres 
nidificants d’interès són el picot garser petit (Dendrocopos minor) als boscos de ribera, o 
rapinyaires com l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), que arriba a la primavera i s’alimenta 
de serps o el xoriguer (Falco tinnunculus) i el mussol banyut (Asio otus), a més d’ocells 
aquàtics al llarg del riu Ter o afluents, com el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 
balquer (Acrocephalus arundinaceus), el cabusset (Tachybaptus ruficollis), el teixidor (Remiz 
pendulinus), el blauet (Alcedo atthis), el corriol petit (Charadrius dubius), etc.  També hi 
podrien criar ocells com el martinet menut (Ixobrychus minutus) o el rascló (Rallus aquaticus). 

Pel que fa les rapinyaires nocturnes, a més del gamarús (Strix aluco) hi és present l’òliba (Tyto 
alba), el mussol comú (Athene noctua), el menut xot (Otus scops) i l’enganyapastors 
(Caprimulgus europaeus) com a insectívor crepuscular. 

Altres rapinyaires diürns són el falcó pelegrí (Falco peregrinus), que no cria però hi és present 
de forma regular, el xoriguer comú (Falco tinnunculus) i l’esparver (Accipiter nisus), a més 
d’alguns hivernants d’interès a les zones obertes com l’arpella pàl·lida (Circus cyaneus) o 
l’esmerla (Falco columbarius). L’astor (Accipiter gentilis) podria ser un nidificant, però no s’ha 
pogut demostrar fins al moment la seva cria a la zona (si que ho fa a Les Gavarres). 

Als llocs més humits i arbrats, les merles (Turdus merula), oriols (Oriolus oriolus), raspinells 
(Certhia brachydactyla) i ocells forestals hi fan niu, mentre que tallarols com el capnegre 
(Sylvia melanocephala) o de casquet (Sylvia atricapilla), juntament a les bosquetes (Hippolais 
polyglotta) i altres ocells de les brolles com el cargolet (Troglodytes troglodytes) o el bitxac 
(Saxicola torquatus), són presents a zones més obertes i al sotabosc assolellat. Els capsigranys 
(Lanius senator) i botxins (Lanius meridionalis), sempre vigilant possibles insectes a depredar, 
acompanyen aquests aus entre les brolles, encara que en molt baix nombre i de forma 
irregular, siguin en pas o a l’hivern el cas del botxí. 

Als llocs oberts i pastures s’hi poden trobar algunes de les espècies més interessants, amb 
ocells poc freqüents a la comarca com la terrerola (Callandrella brachydactyla) (només en 
migració), la cogullada (Galerida cristata) i en migració el trobat (Anthus campestris) o els 
còlits (Oenanthe sp.). Tots ells estan acompanyats de la perdiu (Alectoris rufa) i la guatlla 
(Coturnix coturnix), cada dia més escassos. Constitueixen veritables joies a conservar, que 
surten beneficiades de la presència de conreus i pastures.  

Finalment, els ocells dels rocams són escassos i sovint només presents al municipi durant 
l’hivern o en zones urbanes, com la merla blava (Monticola solitarius), la cotxa fumada 
(Phoenicurus ochruros), el falciot comú (Apus apus), el colom roquer (Columba livia). 

 

Taula 3.2-5: Espècies d’aus presents al municipi 

Espècie 
Conveni 
Berna 

Conveni 
Bonn 

Directiva 
aus CNEA Llei 3/98 

Llibre 
vermell 

Present 
municipi 
(* Nidif. 
Segura o 
possible) 

Cabusset (Tachybaptus 
ruficollis)  

Annex II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Corb marí gros (Phalacrocorax 
carbo) 

III - Annex I Annex II Categoria C NA Freqüent 

Martinet de nit (Nycticorax 
nycticorax) 

II - Annex I Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Bernat pescaire (Ardea cinerea) III - - Annex II Categoria B NA Freqüent 
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Taula 3.2-5: Espècies d’aus presents al municipi 

Espècie 
Conveni 
Berna 

Conveni 
Bonn 

Directiva 
aus CNEA Llei 3/98 

Llibre 
vermell 

Present 
municipi 
(* Nidif. 
Segura o 
possible) 

Agró roig (Ardea purpurea) III - - Annex II Categoria B NA Escàs 
Martinet blanc (Egretta 
garzetta) 

III - - Annex II Categoria B NA Freqüent 

Esplugabous (Bubulcus ibis) III - - Annex II Categoria B NA Freqüent 
Martinet menut III - - Annex II Categoria B NA Escàs (*) 
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) III - - Annex II Categoria B NA Escàs 
Ànec coll-verd (Anas 
platyrhynchos) 

III Annex II Annex II i 
III 

- - NA Freqüent (*) 

Xarxet (Anas crecca) III II - - - NA Escàs 
Altres anàtides (Anas sp) Variable Variable Variable Variable Variable Variable Escasses 
Aligot vesper (Pernis apivorus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 
Milà reial (Milvus milvus) III II Annex I Annex II Categoria C K Escàs 
Milà negre (Milvus migrans) III II Annex I Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Àguila marcenca (Circaetus 
gallicus) 

III II Annex I Annex II Categoria C I Freqüent (*) 

Esparver vulgar (Accipiter 
nisus) 

III II - Annex II Categoria C K Freqüent (*) 

Astor (Accipiter gentilis) III II Annex I Annex II Categoria C K Escàs (*) 
Aligot comú (Buteo buteo) III II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Àguila calçada  
(Hieraetus pennatus) 

III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Àguila cuabarrada (Hieaertus 
fasciatus) 

II II Annex I Annex II Categoria B V Accidental  

Arpella (Circus aeruginosus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 
Arpella pàl·lida (Circus cyaneus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 
Esparver cendrós (Circus 
pygargus) 

III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Xoriguer (Falco tinnunculus) II II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Falcó mostatxut (Falco 
subbuteo) 

II II - Annex II Categoria B K Escàs (*) 

Falcó pelegrí (Falco peregrinus) II II Annex I Annex II Categoria B V Escàs 

Perdiu (Alectoris rufa) III  Annex II i 
III 

- - NA Escàs (*) 

Guatlla (Coturnix coturnix) III II Annex II - - NA Escàs (*) 

Faisà (Phasianus colchicus) III  Annex II i 
III 

- - NA Escàs (*) 

Polla d’aigua (Gallinula 
chloropus) 

III - Annex II - - NA Freqüent (*) 

Becada (Scolopax rusticola) III II - - - K Escàs 
Xivitona vulgar (Actitis 
hypoleucos) 

II II - Annex II Categoria C NA Escàs 

Xivita (Tringa ochropus) II II - Annex II Categoria C NA Escàs 
Corriol petit (Charadius dubius) II II - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Torlit (Burhinus oedicnemus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Fredeluga (Vanellus vanellus) II II - Annex II Categoria C NA Escàs 
Altres limícoles de diferents 
gèneres  

Variable Variable Variable Variable Variable Variable Escasses 

Gavina vulgar (Larus 
ridibundus) 

- - - - - NA Escàs 

Gavià argentat (Larus 
cachinnans) 

III - - - - NA Freqüent (*) 

Tudó (Columba palumbus) III - - - - NA Freqüent (*) 
Xixella (Columba oenas) - - - - - NA Accidental 
Tórtora vulgar (Streptoelia 
turtur) 

- - Annex II - - NA Escàs (*) 

Tórtora turca (Streptotelia 
decaoto) 

- - - - - NA Freqüent (*) 

Cucut (Cuculus canorus) III - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Xot (Otus scops) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
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Taula 3.2-5: Espècies d’aus presents al municipi 

Espècie 
Conveni 
Berna 

Conveni 
Bonn 

Directiva 
aus CNEA Llei 3/98 

Llibre 
vermell 

Present 
municipi 
(* Nidif. 
Segura o 
possible) 

Mussol  banyut (Asio otus) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Mussol comú (Athene noctua) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Duc (Bubo bubo) II II - Annex II Categoria C NA Accidental 

Òliba (Tyto alba) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Enganyapastors (Caprimulgus 
europaeus) 

II - Annex I Annex II Categoria C K Freqüent (*) 

Falciot negre (Apus apus) III - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Falciot pàl·lid (Apus melba) II - Annex I Annex II Categoria C K Accidental 
Ballester (Apus melba) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 
Blauet (Alcedo atthis) II - Annex I Annex II Categoria C K Escàs (*) 
Gaig blau (Coracias garrulus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Abellerol (Merops apiaster) II II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Puput (Upupa epops) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Colltort (Jynx torquilla) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 
Picot g.petit (Dendrocopos 
minor) 

II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Picot g. gros (Dendrocopos 
major) 

II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Picot verd (Picus viridis) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Cogullada vulgar (Galerida 
cristata) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Terrerola (Calandrellla 
brachydactylla) 

III - Annex I Annex II Categoria D NA Accidental 

Cotoliu (Lullula arborea) III - Annex I Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Alosa vulgar (Alauda arvensis) III - Annex II - - NA Freqüent 
Roquerol (Ptyonoprogne 
rupestris) 

II 
 

- - Annex II Categoria D NA Escàs 

Oreneta vulgar (Hirundo 
rustica) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Oreneta cua-blanca (Delichon 
urbica) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Oreneta cua-rogenca (Hirundo 
daurica) 

III - Annex I Annex II Categoria D NA Accidental 

Oreneta de ribera (Riparia 
riparia) 

- - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Trobat (Anthus campestris) II - Annex I Annex II Categoria D NA Escàs 
Grasset de muntanya (Anthus 
spinoletta) 

II - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Piula dels arbres (Anthus 
trivialis) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Titella (Anthus trivialis)  - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Cuereta torrentera (Motacilla 
cinerea) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Cuereta blanca (Motacilla alba) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Cuereta groga (Motacilla flava) - -  Annex II Categoria D NA Freqüent 
Cargolet (Troglodytes 
troglodytes) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Pardal de bardissa (Prunella 
modularis) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent  

Pit-roig (Erithacus rubecula) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent  (*) 
Rossinyol (Luscinia 
megarhynchos) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Cotxa fumada (Phoenicurus 
ochruros) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Cotxa cua-roja (Phoenicurus 
phoenicurus) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent  

Bitxac rogenc (Saxicola rubetra) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent  
 Bitxac comú (Saxicola II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
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Taula 3.2-5: Espècies d’aus presents al municipi 

Espècie 
Conveni 
Berna 

Conveni 
Bonn 

Directiva 
aus CNEA Llei 3/98 

Llibre 
vermell 

Present 
municipi 
(* Nidif. 
Segura o 
possible) 

torquata) 

Còlit ros (Oenanthe hispanica) II - Annex I Annex II Categoria D NA Accidental 
Còlit gris (Oenanthe oenanthe) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Merla (Turdus merula) III - Annex II - - NA Freqüent (*) 

Griva cerdana (Turdus pilaris) III - Annex II - - NA Accidental 
Tord comú (Turdus philomelos) III - Annex II - - NA Freqüent (*) 
Tord ala-roig (Turdus iliacus) III - Annex II - - NA Escàs  
Griva (Turdus viscivorus) III - Annex II - - NA Escàs 
Rossinyol bord (Cettia cetti) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Trist (Cisticola juncidis) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Bosqueta vulgar (Hippolais 
polyglotta) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Tallareta cuallarga 
(Sylvia undata) 

II - Annex I Annex II Categoria D NA Escàs (*) 

Tallareta vulgar (Sylvia 
communis) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Tallarol emmascarat (Sylvia 
hortensis) 

II - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Tallarol trencamates (Sylvia 
conspicillata) 

II - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Tallarol de casquet (Sylvia 
atricapilla) 

II - - Annex II Categoria D  NA Freqüent (*) 

Tallarol cap-negre (Sylvia 
melanocephala) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Tallarol de garriga  
(Sylvia cantillans) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 

Tallarol gros (Sylvia borin) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 
Mosquiter comú (Phylloscopus 
collybita) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus 
bonelli) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Mosquiter de passa 
(Phylloscopus trochilus) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Balquer (Acrocephalus 
arundinaceus) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 

Boscarla de canyar 
(Acrocephalus scirpaceus) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 

Reietó (Regulus regulus) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 
Bruel (Regulus ignicapillus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Papamosques gris (Muscicapa 
striata) 

II II - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 

Mastegatatxes (Ficedula 
hypoleuca) 

II II - Annex II Categoria D NA Freqüent  

Mallerenga cuallarga 
(Aegithalos caudatus) 

III - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Mallerenga emplomallada 
(Parus cristatus) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Mallerenga petita (Parus ater) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 
Mallerenga blava (Parus 
caeruleus) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Mallerenga carbonera (Parus 
major) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Raspinell comú (Certhia 
brachydactyla) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Oriol (Oriolus oriolus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Capsigrany (Lanius senator) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 

Botxí (Lanius meridionalis) II - - Annex II Categoria D NA Escàs  

Escorxador (Lanius collurio) II - Annex I Annex II Categoria D NA Accidental 
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Taula 3.2-5: Espècies d’aus presents al municipi 

Espècie 
Conveni 
Berna 

Conveni 
Bonn 

Directiva 
aus CNEA Llei 3/98 

Llibre 
vermell 

Present 
municipi 
(* Nidif. 
Segura o 
possible) 

Corb (Corvus corax) III - - - - NA Escàs (*) 

Cornella (Corvus corone) III - - - - NA Freqüent (*) 

Garsa (Pica pica) III - - - - NA Freqüent (*) 

Gralla (Corvus monedula) III - - Annex II - NA Escàs (*) 
Estornell vulgar (Sturnus 
vulgaris) 

III - - - - NA Freqüent (*) 

Estornell negre (Sturnus 
unicolor) 

II - - - - NA Escàs (*) 

Pardal xarrec (Passer 
montanus) 

III - - - - NA Freqüent (*) 

Pardal comú (Passer 
domesticus) 

- - - - - NA Freqüent (*) 

Pardal roquer (Petronia 
petronia) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 

Pinsà (Fringilla coelebs) III - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*)  

Pinsà mec (Fringilla 
motifringilla) 

III - - Annex II Categoria C NA Accidental 

Gafarró (Serinus serinus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Verdum (Carduelis chloris) II - - - - NA Freqüent (*) 
Cadernera (Carduelis carduelis) II - - - - NA Freqüent (*) 

Lluer (Carduelis spinus) II - - - Categoria D NA Escàs 

Durbec (Coccothraustes 
coccothraustes) 

II - - Annex II Categoria C NA Escàs 

Passerell (Carduelis cannabina) II - - - - NA Freqüent  
Repicatalons (Emberiza 
shoeniclus) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Gratapalles (Emberiza cirlus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Hortolà (Emberiza hortulana) III - Annex I Annex II Categoria D NA Accidental 
Sit negre (Emberiza cia) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 
Cruixidell (Emberiza calandra) - - - - - NA Escàs (*) 
Font: Elaboració pròpia        
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3.2.2 Paisatge i elements paisatgístics singulars 

El municipi de Bordils es caracteritza per un paisatge de plana, amb conreus, àrees urbanes i 
pollancredes. 

Figura 3.2-4: Hàbitats al municipi de Bordils 

 
Font : Elaboració pròpia 

 

3.2.2.1. Estructura del paisatge del municipi 

En l’anàlisi dels elements que defineixen el paisatge general s’han de diferenciar dues zones, 
podem establir l’estructura com assentada sobre una matriu de predomini del paisatge obert 
de conreus, amb taques disperses de petits nuclis forestals i urbans (masos i granges) al 
sector nord del terme municipal, i un domini de zones urbanes, amb eixos de comunicació, 
etc., al sector sud del terme. Al nord del municipi hi és present un important element en el 
paisatges, que alhora és un important vertebrador del territori, que és la presència del riu Ter. 

 
Font: Elaboració pròpia 

Matriu composta de paisatge agrari 

Masos aïllats + nucli 
principal  

Conreus  

+ elements lineals 
Rius i rieres 

Vies de comunicació 
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El mètode directe de subjectivitat compartida (WEST RIDING, 1999), que fa un barem de la 
qualitat del paisatge en cinc estadis (qualitat supèrbia, qualitat gran, àrees atractives, àrees 
monòtones i àrees arruïnades), apunta que la zona de Bordils, estaria inclosa dins una 
categoria de paisatge de qualitat atractiva-moderada des d’un punt de vista més ampli i 
global, ja que conserva zones d’interès paisatgístic, juntament a sectors industrials i urbans de 
menor atractiu. 

 

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea el 
Catàleg del paisatge com un nou instrument per la introducció d’objectius paisatgístics en el 
planejament territorial, per poder adoptar els principis i estratègies d’acció establertes en el 
Conveni europeu del paisatge promogut pel Consell d’Europa.  

Al municipi de Bordils li correspon el Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines es troba 
en procés d’elaboració des de l’any 2006. 

 

3.2.2.2. Descripció i anàlisi de les unitats de paisatge 

El paisatge tal i com s’ha comentat anteriorment, és una barreja entre elements abiòtics, 
biòtics i antròpics, i en base al concepte més representatiu se n’estableix la classificació. 

Les principals unitats paisatgístiques, amb diferents característiques visuals i de qualitat, 
presents a Bordils son: 

• Unitat agrícola i d’espais oberts 

• Unitat de plantacions de pollancres i plataners 

• Unitat fluvial de cursos d’aigua 

• Unitat urbana i d’infraestructures 

Aquestes unitats de paisatge s’analitzaran en funció de tres aspectes diferents: 

a) La visibilitat (Qualitat primària): Fa referència al territori que es pot apreciar des d’un punt o zona 
determinada. La conca visual i la visibilitat es valoren amb independència de les característiques 
inherents del territori i a la seva significació sensorial i cultural, com a definidors de la seva qualitat 
visual. Seria l’efecte que sobre l’observador té el territori analitzat a partir de la seva percepció 
mitjançant els sentits. 

La percepció visual d’un paisatge depèn de les condicions en que es realitzi l’observació (relacions 
observador-paisatge) i de la visibilitat del territori en aquest moment. 

b) La qualitat del paisatge (Qualitat secundària): Es tracta de l’estimació inicial del paisatge de l’àrea 
estudiada, i s’efectua analitzant la qualitat visual de l’entorn immediat i la del fons escènic o visual del 
territori. Es determinarà la qualitat visual del territori, fent èmfasi tant en els seus elements naturals com 
artificials.  

La qualitat paisatgística estarà condicionada pels mecanismes fisiològics i psicològics del mateix 
observador, juntament amb els condicionants educatius i culturals existents entre observador i paisatge. 
En cada unitat es determinarà la qualitat visual del territori, analitzant els seus elements naturals i 
artificials percebuts per l’observador.  

c) La fragilitat (Qualitat terciària): És la capacitat del paisatge per absorbir possibles canvis (antròpics). 
La fragilitat visual és una qualitat intrínseca que es correspon amb l’aptitud del territori per a absorbir 
visualment modificacions o alteracions sense detriment de la seva qualitat paisatgística. La fragilitat, al 
contrari que la qualitat visual, depèn del tipus d’activitat que s’hi vulgui desenvolupar.  

• A l’hora de mesurar el grau de fragilitat d’un determinat territori s’han de tenir en compte 
grups de factors diferenciats: 

• Factors biofísics de l’indret: pendent, orientació, vegetació, contrast cromàtic 

• Factors de visualització: superfície observable des de cada punt 

• Factors històrico-culturals: expliquen la formació segons processos històrics 
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• Elements d’accessibilitat: proximitat a nuclis, exposició a visuals preferents... 

Tot seguit es presenta una fitxa-resum de cada unitat paisatgística descrita al municipi, segons 
els tres nivells de qualitat. Amb una valoració de cadascun dels nivells.  

Cal recordar que el paisatge és una entitat molt subjectiva i a l’hora de valorar-la encara es fa 
més evident aquest fet. Per tant, cal tenir present que aquesta valoració s’ha realitzat des del 
punt de vista del redactor d’aquest capítol de paisatge. 
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UNITAT AGRÍCOLA I D’ESPAIS OBERTS 

Descripció 
Conreus arreu de la plana, situats entre l’àrea urbana i les pollancredes del nord del municipi. 
Solen ser conreus herbacis extensius de regadiu, amb presència testimonial al sud del 
territori de conreus de secà. També destaca la presència de vivers de plantes llenyoses. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

   

CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 

Relleu del terreny: Suau; pendent escàs o nul. 

Conca visual: Elevada, bona visibilitat a les rodalies. 

Vegetació present: Vegetació ruderal i de prats, i especialment conreus extensius de regadiu. 

Presencia element humans: Camins, línies elèctriques, masos abandonats o actius, eixos viaris de pistes 
forestals, etc. 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 

Visibilitat i exposició Visible des dels indrets propers situats a la mateixa cota (o cotes superiors), o, 
en alguns casos des dels eixos viaris principals i secundaris. 

Presència espectadors Permanents els habitants propers a masos o afores del nucli urbà. Molt 
freqüents els que transiten per els principals eixos viaris. 

Valoració unitat: MITJANA-ALTA 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 

Diversitat: Mitjana morfològica i cromàticament.  

Singularitat Mitjana. Presenta un paisatge mosaic interessant per la fauna que requereix 
àrees obertes on alimentar-se i zones més forestades on amagar-se i criar. 

Qualitat de les vistes Mitjana, sobretot dels indrets més elevats de l’entorn. 

Cromatisme 
Diversitat cromàtica mitjana, ja que els prats i conreus destaquen entre l’àrea 
urbana i els eixos viaris. Variació moderada al llarg de l’any, però més verdor a 
l’hivern i tonalitats ocres a l’estiu. 

Vegetació: 

Vegetació herbàcia a les zones de conreu, i en les àrees on predominen els 
cultius llenyosos presència de peus arbòris acompanyats de vegetació herbàcia. 
Algunes fileres que limiten les subunitats dels conreus, gramínies, rosàcies, 
vegetació ruderal, etc. 

Fauna: Mitjana, però amb algunes espècies interessants; acull diversitat d’espècies 
d’hàbitats oberts i actua com a mosaic agro-forestal. 

Grau de naturalitat Mitjà-baix. 

Elements antròpics Línies elèctriques, masos, camins, parets de pedra seca, etc. 

Valoració unitat: MITJANA 

QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 

Fragilitat de l’entorn Mitjana 

Valoració unitat: MITJANA-ALTA 

VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 

Qualitat global: MITJANA-ALTA 
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UNITAT DE PLANTACIONS DE POLLANCRES I PLATANERS 

Descripció 
Plantacions arreu de la plana, situades entre l’àrea urbana i el curs fluvial del riu Ter. Són 
arbredes caducifòlies amb els peus disposats equidistants. Més aprop del nucli urbà hi són 
presents alguns fruiterars. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

   

CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 

Relleu del terreny: Suau; pendent escàs o nul. 

Conca visual: Elevada (des de fora de la unitat). Des de l’interior, mitjana-baixa, per la 
densitat arbòria. 

Vegetació present: Diverses espècies del gènere Populus i Platanus, així com espècies lianoides i 
d’estrat herbaci. 

Presencia element humans: Camins, línies elèctriques, masos abandonats o actius, eixos viaris de pistes 
forestals, etc. 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 

Visibilitat i exposició Qualitat visual mitjana. Visible des de diferents punts del municipi. 

Presència espectadors Permanents els habitants propers a masos o afores del nucli urbà. Molt 
freqüents els que transiten per els principals eixos viaris. 

Valoració unitat: MITJANA 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 

Diversitat: 
Variable cromàticament al llarg de l’any, al tractar-se majoritàriament d’espècies 
caducifòlies.  

Singularitat Mitjana. Presenta un paisatge mosaic interessant per la fauna. 

Qualitat de les vistes Mitjana en línies generals. 

Cromatisme 
Diversitat cromàtica baixa, donat la monotonia de les espècies que composen la 
unitat. Variació gran al llarg de l’any degut a l’estacionalitat de les espècies, 
majoritàriament caducifòlies. 

Vegetació: 
Eminentment arbòria, amb espècies plantades de forma equidistant i que 
permeten l’existència de d’altres espècies herbàcies i lianoides característiques 
d’aquests ambients. 

Fauna: Escasses singularitats. Actua com a part del mosaic agro-forestal. 

Grau de naturalitat Mitjà-baix. 

Elements antròpics Línies elèctriques, masos, camins, parets de pedra seca, etc. 

Valoració unitat: MITJANA 

QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 

Fragilitat de l’entorn Mitjana 

Valoració unitat: MITJANA 

VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 

Qualitat global:  MITJANA 
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UNITAT FLUVIAL 

Petita descripció  Unitat definida principalment per la presència del riu Ter, així com per la presència d’alguns 
petits cursos d’aigua intermitents que recorren la plana de Bordils. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 

Relleu del terreny: Pendents molt suaus en general, ja que es troben en la plana de Bordils. 

Conca visual: Elevada, en estar al mig de la plana. 

Vegetació present: Vegetació fluvial, d’indrets humits. Als marges del riu Ter hi domina la presència 
de poblacions més o menys denses i altes dominades per Salix alba. 

Presencia element humans: Línies elèctriques que creuen el riu, alguns passallisos o punts per creuar-los, 
camins paral·lels al riu, etc. 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 

Visibilitat i exposició Parcialment visible des de punts elevats, tot i que els relleus són suaus. 

Presència espectadors Pocs espectadors permanents, en no ser indrets habitats.  

Valoració unitat: ALTA 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 

Diversitat: Elevada morfològica i cromàticament. 

Singularitat Elevada-mitjana, amb espècies singulars de fauna i flora pròpies de zones 
humides. 

Qualitat de les vistes 
Mitjana-alta, sobretot dels indrets més elevats de l’entorn. Des de l’interior, 
bones imatges de curta distància, però poca panoràmica exterior, en trobar-se 
més vegetat als voltants. 

Cromatisme Diversitat cromàtica elevada, amb variació al llarg de l’any, ja que 
majoritàriament són espècies caducifòlies com salzes, pollancres, àlbers, etc.  

Vegetació: Arbres de ribera, caducifolis diversos, bardisses, arbustives de la terra baixa 
mediterrània. Vegetació aquàtica al llit del riu. 

Fauna: 
Interessant. Algunes espècies singulars que en el municipi només es localitzen en 
les zones fluvials i riberenques existents; sobretot diverses espècies d’ocells, 
peixos, rèptils aquàtics, amfibis i invertebrats aquàtics. 

Grau de naturalitat Mitjà. 

Elements antròpics Línies elèctriques, pontets, accessos puntuals al riu, etc. 

Valoració unitat: ALTA 

QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 

Fragilitat de l’entorn Elevada 

Valoració unitat: ALTA 

VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 

Qualitat global: ALTA 
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UNITAT URBANA 

Petita descripció  Espai humanitzat, amb el nucli urbà al sector situat més al sud, i amb un conjunt de masos 
més aïllats. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 

Relleu del terreny: Majoritàriament planer, tot el municipi es troba situat a la Plana de Bordils 

Conca visual: Baixa. 

Vegetació present: Vegetació ruderal i suburbana; alguns horts i fruiters a les rodalies i arbres 
plantats o espontanis als llocs menys urbanitzats. 

Presencia element humans: Arreu, en ser àrea urbana. 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 

Visibilitat i exposició Molt visible; les pròpies construccions són els únics elements que priven d’una 
major visibilitat. 

Presència espectadors Permanents els habitants del poble; a més, en passar els eixos viaris a tocar del 
poble, molts observadors constants. 

Valoració unitat: MITJANA 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 

Diversitat: Mitjana morfològica i cromàticament; escassa ambientalment. 

Singularitat Baixa: És baixa ambientalment, i paisatgísticament es troba poc integrat en 
l’entorn. 

Qualitat de les vistes Baixa, pel fet de trobar-nos en plena àrea urbana, malgrat que les rodalies són 
atractives (zones fluvials, conreus...). 

Cromatisme Diversitat cromàtica ambiental baixa, en ser zona urbana. 

Vegetació: Arbres aïllats plantats, jardins i horts.  

Fauna: Molt escassa; la més representativa són les aus urbanes (i altres espècies que 
aprofiten les edificacions per a criar) o alguns rèptils de parets i rocams. 

Grau de naturalitat Baix, en ser àrea urbana. 

Elements antròpics Arreu, en ser àrea urbana. 

Valoració unitat: BAIXA 

QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 

Fragilitat de l’entorn Baixa 

Valoració unitat: BAIXA 

VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 

Qualitat global:  MITJANA-BAIXA 
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Així doncs, l’anàlisi del paisatge ens defineix aquestes 4 grans unitats, per bé que també 
podrien definir-se altres subunitats paisatgístiques, com diferents tipologies de plantacions, 
diferents subunitats de conreu en funció del seu grau d’antropització, diferents tipologies de 
conreus (secà o regadiu), etc. Tanmateix, a nivell més ampli i basant-nos en la percepció 
inicial de l’observador, aquestes són les 4 unitats, les quals, com a síntesi global, presenten 
una qualitat paisatgística mitjana, donada la seva situació, la conservació dels seus hàbitats i 
la composició paisatgística territorial. 

 

3.2.2.3. Arbres singulars o protegits 

En el municipi de Bordils hi ha dos arbres catalogats com arbres d’interès comarcal i d’interès 
local (Decret 47/1988 sobre la declaració d’arbre d’interès Comarcal i Local i l’ORDRE 
MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d’arbres monumentals i d’actualització de 
l’inventari dels arbres i arbredes declarats d’interès comarcal i local), aquests arbres són 
l’Alzina del Mas la Cànova (Quercus ilex) i el Roure de les Arenes (Quercus humilis). Aquests 
es poden observar, juntament amb altres arbres protegits per l’Ajuntament de Bordils en la 
ruta: Els arbres monumentals de Bordils, Una passejada per la plana, entre les Gavarres i el 
Ter. 

Fotografia 3.2-5: Alzina de la Cànova 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

3.2.3. Estat de conservació i gestió dels espais naturals i rurals 

Els espais naturals i rurals del municipi, es troben inclosos majoritàriament dins dels conreus i 
hàbitats oberts de la Plana de Bordils, i compten amb una notòria freqüentació i activitat 
humana, presentant així un grau de conservació mitjà o baix, segons el cas. A més, alguns 
possibles problemes i amenaces com l’abandonament de conreus i la possible construcció 
d’infraestructures, poden suposar, en el futur, una alteració de l’estat de conservació dels 
espais naturals i rurals del municipi de Bordils. 
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3.2.3.1 Espai Xarxa Natura 2000-Riberes del Baix Ter 

La directiva hàbitats crea la xarxa ecològica europea englobant les zones especials de 
conservació anomenada Natura 2000 (article 3 de la Directiva). 

Natura 2000 haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació 
favorable dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la seva àrea de distribució natural dins 
el territori de la Unió Europea. L’article 3 de la Directiva hàbitats determina que els espais que 
componguin Natura 2000 han de contenir hàbitats de l’annex I o espècies de l’annex II.   

Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais:   

• Les zones especials de conservació (ZEC)  

• Les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA)   

Les ZEC són designades pels estats membres d’acord amb la Directiva hàbitats (article 4.4). 
Prèviament a aquesta designació, però, cal que la Comissió, de conformitat amb els estats 
membres, classifiqui com a llocs d’importància comunitària (LIC) els espais proposats (article 
4.2). Hi ha tot un seguit de criteris i procediments per classificar un espai com a LIC i 
posteriorment designar-lo com a ZEC. 

Les ZEPA són designades pels estats membres segons a l’article 4 de la Directiva de les aus. 
Totes les ZEPA designades fins al moment, i les que es puguin designar en un futur, passen a 
formar part de Natura 2000 automàticament. 

El fet que un espai de Natura 2000 estigui designat com a ZEC indica que aquest és d’interès 
comunitari per a la conservació dels hàbitats de l’annex I i les espècies de l’annex II de la 
Directiva hàbitats, mentre que el fet que estigui designat com a ZEPA indica el seu interès 
comunitari per a la conservació de les espècies d’aus de l’annex I de la Directiva de les aus 
(article 4).  Un espai inclòs a Natura 2000 pot haver estat designat com una ZEC o com una 
ZEPA, però també com ambdues coses a la vegada. 

Al municipi de Bordils hi passa el riu Ter, i aquest ecosistema fluvial es troba inclòs dins la 
Xarxa Natura 2000. Les riberes del Baix Ter formen part dels llocs d’importància comunitària 
(LIC), però no de les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA). 

Taula 3.2-6: Superfície de la Xarxa Natura 2000 a Bordils. (ha) 

Codi Nom Àmbit Total 
superfície 

LIC ZEPA 

ES5120011 Riberes del 
Baix Ter 

Bordils 8,9 Si No 

ES5120011 Riberes del 
Baix Ter 

Tot l’espai 1.217,9 Si No 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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Figura 3.2-5: XN-2000 en el terme municipal de Bordils  

  
Font: Elaboració pròpia. 

 

3.2.3.2. Hàbitats d’interès comunitari 

Els hàbitats d’interès comunitari, estan descrits per la Directiva Hàbitats (Directiva 43/92/CEE 
del Consell, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna 
i flora silvestres). Com a modificació de la Directiva anterior, el Consell de les Comunitats 
Europees va aprovar la Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que adapta al progrés 
científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE. En la legislació espanyola, aquesta nova directiva que 
modifica la Directiva hàbitats ha quedat transposada mitjançant el Reial decret 1193/1998, de 
7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1997/1995.  

La Directiva hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques 
diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són 
totalment naturals com seminaturals. Es defineix com a hàbitats naturals d’interès comunitari 
aquells que, d’entre els hàbitats naturals, compleixin alguna d’aquestes característiques:   

1) Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la Unió Europea.   

2) Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una àrea reduïda 
per pròpia naturalesa.   

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

Concretament, són els hàbitats que apareixen en l’annex I de la Directiva i són una selecció 
dels hàbitats presents a la UE. 

Els hàbitats naturals d’interès comunitari (prioritaris o no) no són hàbitats naturals protegits, 
sinó tan sols catalogats. S’ha de garantir la conservació d’unes mostres territorials d’aquests 
mitjançant la seva inclusió en la xarxa d’espais Natura 2000, que siguin mostres suficients que 
garanteixin la seva conservació en el territori de la UE. Per tant, la Directiva no proposa cap 
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mecanisme de conservació per als hàbitats que no són d’interès comunitari (tot i que el seu 
esperit és la conservació de tots els hàbitats segons l’article 2), i que, pels que sí que ho són, 
només obliga a la seva conservació dins els espais que conformen o conformaran Natura 2000.   

Dins el terme municipal de Bordils hi trobem cinc hàbitats d’Interès Comunitari, que són els 
següents: 

Taula 3.2-7: Hàbitats d’interès comunitari al municipi de Bordils.  

Codi i nom Superfície (ha)* Polígons Estat de 
conservació 

92A0- Alberedes, salzedes i altres boscos 
de ribera 16,93 1 No prioritari 

3280- Rius mediterranis permanents, amb 
gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion 
orlades d’àlbers i salzes 

16,93 1 No prioritari 

3270- Rius amb vores llotoses colonitzades 
per herbassars nitròfils del Chenopodium 
rubri (p.p.) i  del Bidention (p.p) 

16,93 1 No prioritari 

3260- Rius de terra baixa i de la muntanya 
mitjana amb vegetació submersa o 
parcialment flotant (Ranunculion fluitantis i 
Callitrichi-Batrachion) 

16,93 1 No prioritari 

92D0- Bosquines i matollars meridionals de 
rambles, rieres i llocs humits (Nerio-
Tamaricetea) 

0,49 1 No prioritari 

*Superfícies calculades amb ArcGis. 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 

Figura 3.2-6: HIC en el terme municipal de Bordils  

 
Font: Elaboració pròpia. 
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Codi 92A0: Boscos de ribera: No prioritari. A la vorera del curs fluvial del riu Ter hi ha àrees 
amb salzes, pollancres, verns, àlbers, etc. 

Codi 92D0: Bosquines i matollars meridionals de rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea): No 
prioritari. A la vora de la riera de Sant Martí, en el llindar entre el municipi de Bordils i Sant 
Martí Vell, hi ha una petita àrea immersa en el terme de Bordils que presenta vegetació típica 
de llocs humits. 

 

3.2.3.3. Espais agrícoles d’interès o denominació d’origen 

El municipi de Bordils es situa dins la zona de producció, elaboració i envasat de la IGP 
(Indicació Geogràfica Protegida) Poma de Girona. El 8 de juny de 2009 es publicà l’Ordre 
AAR/301/2009 pe la qual s’aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de 
Girona. En l’annex 2 del reglament s’indiquen els municipis inclosos en la zona d’IGP Poma de 
Girona, entre ells s’hi troben el municipi de Bordils, Juià, Sant Joan de Mollet i Sant Martí Vell. 

 

3.2.3.4. Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines 

El Catàleg proposa una xarxa d’espais que convé preservar i mantenir interconnectats per 
garantir el manteniment del paisatge i la biodiversitat, i estableix una sèrie de recomanacions i 
mesures de preservació i protecció per cada un dels espais. L’any 2005 es va presentar el 
Catàleg d’Espais d’Interès Natural  i Paisatgístic de la Costa Brava, realitzat per l’Associació de 
Naturalistes de Girona, amb el suport de la Diputació de Girona i la Fundació Territori i 
Paisatge. Posteriorment l’any 2006 es va presentar una ampliació del primer catàleg cap a 
altres zones de les comarques gironines, finalment l’abril del 2009 s’ha presentat la tercera 
fase, el Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines, realitzat 
per l’Associació de Naturalistes de Girona, coordinat per La Copa SCCL, i amb el suport de la 
Diputació de Girona. 

L’espai 107. Plans al·luvials del tram mig del riu Ter, té una superfície de 895,08 ha. Aquest 
espai comprèn 27 municipis, entre ells els municipis de Bordils, Juià, Sant Martí Vell i Sant 
Joan de Mollet. Aquest és un espai que presenta trams degradats i fortament humanitzats, tot 
i així segueix conservant una important funció com a connector biològic. El riu Ter ha estat 
inclòs en el catàleg degut al paper vertebrador que realitza connectant entre sí diferents espais 
del PEIN entre el baix Empordà, el Gironès i el Pla de l’Estany. 
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Figura 3.2-7: Espais del Catàleg d’Espais d’Interès Natural i 
Paisatgístic de les Comarques Gironines 

 
Font: Catàleg d’Espais d’interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines. 

 

Fotografia 3.2-6: Tram mig del riu Ter al seu pas pel municipi 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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3.2.4. Gestió dels cursos fluvials i zones humides 

El terme municipal de Bordils en el seu límit nord esta vorejat per una massa d’aigua 
permanent, el riu Ter. El riu Ter va entrant i sortint del municipi, presentant diversos trams a 
Bordils..  

S’entén per zona humida, segons la Llei 12/1985, d’espais naturals, aquelles zones en què el 
nivell freàtic està al mateix nivell o proper a la superfície, fent que el terreny pugui estar 
inundat per una làmina d’aigua lèntica o calmada. També inclou aquells espais que no 
presenten una làmina d’aigua superficial, sinó que la seva anomalia hídrica consisteix en la 
presència d’una major humitat edàfica que permet el desenvolupament de sòls i de biocenosi 
de tendència higròfila. La importància de conservació d’aquests ambients reu en el fet de 
conservar espècies de fauna i de flora amenaçades que només troben refugi en aquests 
biòtops, tan escassos en ambients mediterranis i cada cop més afectat per l’activitat humana. 
Així, en aquests indrets hi ha nombrosos hàbitats citats a la Directiva 97/62/CE i constitueixen 
zones importants de refugi i hivernada d’espècies d’ocells molt interessants. 

Concretament a Bordils, no es localitza cap espai inclòs en l’inventari de zones humides de 
Catalunya. Però passa pel municipi un curs fluvial important, el riu Ter i diverses rieres que hi 
desemboquen. 

El riu Ter neix a Ulldeter, a 2.400 metres d’altitud, al peu d’un antic circ glacial delimitat per 
cims propers als 3.000 metres, com el Bastiments, el Gra de Fajol o el Pic de la Dona. 
Transcorre per les comarques del Ripollès, Osona, Selva, Gironès i Baix Empordà, fins a 
desembocar al Mar Mediterrani a l’Estartit. Fa un recorregut de 208 Km i té una conca de 
drenatge de prop de 3.010 Km2. 

 

La gestió dels cursos fluvials al terme de Bordils correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), en tractar-se d’una conca interna de Catalunya. Aquesta administració, ha elaborat un 
document, conegut com a “Document IMPRESS”, que integra la caracterització i definició de les 
masses d’aigua (unitat de gestió sobre la qual recaurà el programa de mesures per tal d’assolir 
els objectius de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA), i el risc d’incompliment dels objectius de la 
DMA. Segons aquest document, les pressions (enteses com aquella activitat o acció d’origen 
antròpic que pot repercutir sobre l’estat de salut dels sistemes aquàtics associats) sobre el riu 
Ter, en el tram entre la confluència del Terri fins a Flaçà, són elevades, les pressions més 
destacables són la presència d’espècies invasores de flora i fauna al riu, la presència de zones 
forestals en zona inundable i la regulació del flux; i pel que fa als impactes (entesos com la 
mesura de l’alteració o afecció del sistema) el Ter en aquest tram presenta un nivell baix. En 
resum el risc d’incompliment de la DMA al riu Ter és Mig. 

Taula 3.2-8: Anàlisi de pressions i impactes al riu Ter 

Codi de l'ACA: 2000420 

Nom: El Ter des de la confluència del Terri fins a Flaçà 

Pressió sobre la massa d’aigua Pressió sobre la massa d’aigua 

Preses i rescloses Nul·la (0.34) Dejeccions ramaderes Nul·la (0.7) 

Endegaments Nul·la (0.14) Excedents de nitrogen de l'agricultura i 
ramaderia 

Nul·la (0.77) 

Captacions d’aigua Nul·la (0.49) Abocament de fangs d'EDAR Nul·la (0) 

Regulació flux Mitjana (1.29) Sòls contaminats i potencialment 
contaminats 

Nul·la (0.03) 

Derivació a centrals hidroelèctriques Nul·la (0.29) Vies de comunicació Nul·la (0.16) 

Zones urbanes en zona inundable Nul·la (0.02) Zones mineres i extractives Nul·la (0.26) 

Zones extractives en zona inundable Nul·la (0.39) Runams salins Nul·la (0) 

Zones forestals en zona inundable Elevada (3.18) Espècies invasores (a tota la MA) Elevada (3) 

Abocaments industrials no 
biodegradables 

Nul·la (0.02) Fòsfor total d'EDARs Nul·la (0) 
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Taula 3.2-8: Anàlisi de pressions i impactes al riu Ter 

Codi de l'ACA: 2000420 

Nom: El Ter des de la confluència del Terri fins a Flaçà 

Pressió sobre la massa d’aigua Pressió sobre la massa d’aigua 

Abocadors de residus urbans Nul·la (0) Càrrega orgànica (DQO) d'EDARs Nul·la (0.02) 

Abocadors de residus industrials Nul·la (0) DQO d'abocaments industrials Nul·la (0.08) 

Usos urbans Nul·la (0.61) DQO de nuclis no sanejats Nul·la (0.01) 

Pastures intensives Nul·la (0) Descàrrega de sistemes unitaris Nul·la (0) 

Conreus intensius de cereals i farratge, 
conreus extensius de regadiu o en zones 
plujoses 

Nul·la (0.19) 
Fòsfor total d'abocaments 
biodegradables (total) Nul·la (0.27) 

Conreus intensius d’hortalisses, flors, 
vinya, fruiters de secà, rosàcies i cítrics 

Nul·la (0) DQO d'abocaments biodegradables 
(total) 

Baixa (1.01) 

Arrossars Nul·la (0)   

Anàlisi de totes les pressions: Elevada (3.18) 

Impacte comprovat sobre la massa d’aigua Impacte probable sobre la massa d’aigua 

Substàncies perilloses Sense dades Qualitat segons elements biològics Mediocre 

Vida piscícola Sense dades Qualitat segons elements fisicoquímics Sense dades 

Zones de bany Sense dades Qualitat segons elements 
hidromorfològics 

Deficient 

Anàlisi d’impactes comprovats Sense dades Estat ecològic Mediocre 

  Impacte per substàncies prioritàries 
(annex X) 

Sense dades 

  Impacte segons tots els indicadors Baix 

Impacte global (comprovat i probable) Risc d’incompliment d’objectius de la Directiva 

Anàlisi de tots els impactes Baix Anàlisi de pressions i impactes Mig 

Font: Document IMPRESS. Agència catalana de l’Aigua 

 

Un important impacte sobre l’ecosistema fluvial és la disminució del cabal per causes 
antròpiques. En el tram del riu Ter, que va des de la confluència del Terri fins a Flaçà, la 
pressió sobre la massa d’aigua deguda a la regulació del flux és mitjana. La disminució del 
cabal afecta al riu en molts aspectes, donat que altera el seu funcionament. Les alteracions 
que es donen afecten a tots els nivells, alteracions del règim hidrològic, dels processos 
biogeoquímics, diversitat d’hàbitats i alteració de l’estat tròfic del riu, entre molts altres 
efectes. Una alteració observada en els darrers anys al riu Ter és la inversió temporal dels 
màxims cabals. A l’estiu el cabal és més elevat donat que augmenten les demandes i per 
aquest motiu es desembassa un major flux d’aigua.  

Estudis realitzats mostren que s’ha produït un reiterat incompliment de la Llei del Ter 
(15/1959), així com del Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de les Conques internes de 
Catalunya (PSCM-CIC). Aquests incompliments entre molts efectes alteren la dinàmica dels 
aqüífers de la conca. En concret la Massa fluviodeltaica del Baix Ter és la que suporta els pous 
que subministren l’aigua del municipi de Bordils. L’abastament de 60 pous de diversos 
municipis suposa el 50% de les extraccions de l’aqüífer, aquesta explotació tan elevada ha 
provocat que l’aqüífer es trobi en una situació de risc. 

 

A més del riu Ter, al terme municipal de Bordils s’hi localitza la Riera de Sant Martí. Aquesta 
apareix reflectida en el IMPRESS, definida com a riu mediterrani de cabal variable. Segons 
aquest document, les pressions (enteses com aquella activitat o acció d’origen antròpic que pot 
repercutir sobre l’estat de salut dels sistemes aquàtics associats) sobre la riera de Sant Martí 
són nul·les; pel que fa als impactes (entesos com la mesura de l’alteració o afecció del 
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sistema) no es tenen dades de la riera de Sant Martí. En resum el risc d’incompliment de la 
riera és Nul. 

Taula 3.2-9: Anàlisi de pressions i impactes a la Riera de Sant Martí  

Codi de l'ACA: 2000435 

Nom: Riera de Sant Martí 

Pressió sobre la massa d’aigua Pressió sobre la massa d’aigua 

Preses i rescloses Nul·la (0) Dejeccions ramaderes Nul·la (0.7) 

Endegaments Nul·la (0) Excedents de nitrogen de l'agricultura i 
ramaderia 

Nul·la (0.48) 

Captacions d’aigua Nul·la (0) Abocament de fangs d'EDAR Nul·la (0) 

Regulació flux Nul·la (0) Sòls contaminats i potencialment 
contaminats 

Nul·la (0) 

Derivació a centrals hidroelèctriques Nul·la (0) Vies de comunicació Nul·la (0.21) 

Zones urbanes en zona inundable Nul·la (0) Zones mineres i extractives Nul·la (0.15) 

Zones extractives en zona inundable Nul·la (0) Runams salins Nul·la (0) 

Zones forestals en zona inundable Nul·la (0) Espècies invasores Nul·la (0) 

Abocaments industrials no 
biodegradables 

Nul·la (0) Fòsfor total d'EDARs Nul·la (0) 

Abocadors de residus urbans Nul·la (0) Càrrega orgànica (DQO) d'EDARs Nul·la (0) 

Abocadors de residus industrials Nul·la (0) DQO d'abocaments industrials Nul·la (0) 

Usos urbans Nul·la (0.09) DQO de nuclis no sanejats Nul·la (0.22) 

Pastures intensives Nul·la (0) Descàrrega de sistemes unitaris Nul·la (0) 

Conreus intensius de cereals i farratge, 
conreus extensius de regadiu o en zones 
plujoses 

Nul·la (0) 
Fòsfor total d'abocaments 
biodegradables (total) Nul·la (0) 

Conreus intensius d’hortalisses, flors, 
vinya, fruiters de secà, rosàcies i cítrics 

Nul·la (0) DQO d'abocaments biodegradables 
(total) 

Nul·la (0.44) 

Arrossars Nul·la (0)   

Anàlisi de totes les pressions: Nul·la (0,7) 

Impacte comprovat sobre la massa d’aigua Impacte probable sobre la massa d’aigua 

Substàncies perilloses Sense dades Qualitat segons elements biològics Sense dades 

Vida piscícola Sense dades Qualitat segons elements fisicoquímics Sense dades 

Zones de bany Sense dades Qualitat segons elements 
hidromorfològics 

Sense dades 

Anàlisi d’impactes comprovats Sense dades Estat ecològic Sense dades 

  Impacte per substàncies prioritàries 
(annex X) 

Sense dades 

  Impacte segons tots els indicadors Sense dades 

Impacte global (comprovat i probable) Risc d’incompliment d’objectius de la Directiva 

Anàlisi de tots els impactes Sense dades Anàlisi de pressions i impactes Nul 

Font: Document IMPRESS. Agència catalana de l’Aigua 

 

La planificació hidrològica defineix les actuacions que cal realitzar en el futur en virtut de les 
conclusions dels plans i programes que la componen. Mitjançant el desenvolupament d’aquests 
plans i programes, l’Agència Catalana de l’Aigua realitza actuacions estructurals 
(embassaments, estacions depuradores d’aigües residuals, instal·lacions de tractament d’aigua 
marina, etc.) i de gestió (condicionament de lleres, gestió de sequeres, escales de peixos, etc.) 
amb l’objectiu de millorar la gestió integral dels recurs a través de la recuperació d’aqüífers 
contaminats, l’estalvi, l’abastament, el sanejament, la reutilització, la implantació zonal de 
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cabals de manteniment, la prevenció de les inundacions i la realització d’actuacions 
necessàries per mantenir les garanties d’ús sense afectar els ecosistemes aquàtics, amb uns 
rius que disposin d’una aigua qualitativament i quantitativament acceptable. 

Tot seguit, es destaquen les actuacions que realitza l’ACA per millorar la qualitat dels 
ecosistemes aquàtics i fluvial: 

• Programes de manteniment de lleres: Els treballs de conservació aniran tan sols 
encaminats cap a la retirada de les espècies vegetals invasores, i el condicionament 
hidràulic de la secció fluvial, sense la modificació de la seva morfometria pròpia, per tal de 
garantir el pas de l’aigua en el cas de crescudes tot afavorint al mateix temps la 
restauració del sistema ripari. L’Agència està executant un seguit d’actuacions que formen 
part d’un programa plurianual de manteniment i conservació de lleres, on es contemplen i 
valoren les actuacions a realitzar en el període 2006-2010, i s’articula la seva execució i 
seguiment. El programa té com a objectiu principal l’acompliment dels principis de la 
Directiva marc de l’aigua (Directiva 2000/60/CE): assoliment del bon estat ecològic de les 
masses d’aigua superficials, compatible amb un ús racional del recurs, millora i protecció 
del sistema natural, i foment de la participació pública. Aquest programa inclou:  

- Actuacions de manteniment preventiu i millora de les lleres, tant des del punt de 
vista ambiental com hidrològic – hidràulic. 

- Actuacions d’urgència, fruit de situacions puntuals que requereixen una resposta 
ràpida pe part de l’Agència. 

- Actuacions de millora de l’entorn fluvial, d’abast limitat i localitzat, resultants d’un 
procés de participació pública, mitjançant la convocatòria d’una línia de subvencions 
als ens locals. 

En el programa de manteniment i conservació de lleres dut a terme entre l’any 2004 i l’any 
2009 no hi ha cap actuació prevista al riu Ter o d’altres rieres al seu pas per Bordils.  

 

• Recuperació de boscos de ribera. La bona estructura i cobertura vegetal de les riberes, amb 
les seves peculiaritats segons la tipologia fluvial, és un factor de gran importància en la 
determinació de l’estat ecològic de les masses d’aigua. Per aquest motiu, si es realitza de 
manera incorrecta pot comportar l’incompliment dels objectius ambientals establerts per la 
Directiva Marc de l’Aigua. L’Agència Catalana de l’Aigua es recolza en els instruments de 
planificació següents per a la recuperació de la funcionalitat de les riberes dels nostres rius:  

- Planificació dels espais fluvials (PEF): La PEF realitza una diagnosi dels aspectes 
ambientals i formula propostes d’actuació de recuperació de les zones detectades 
com degradades. L’ACA realitza algunes propostes d’actuació en la conca del Ter al 
seu pas pel municipi de Bordils, aquestes es detallen en la taula següent. 

Taula 3.2-9. Actuacions proposades per la PEF en la conca del Ter al seu pas per Bordils. 

Curs Fluvial: Ter 

Localització 

Codi Actuació Tipus/Subtipus Descripció breu 
actuació 

Prioritat 

Tram de 20km del riu 
Ter des de Sarrià de Ter 
a Jafre. 

100O026 Proposta compartida 
d’actuació. Obra 

Recuperació 
ambiental.  

Recuperació de 
bosc de ribera. 

Recuperació del 
bosc dee ribera en 
la franja ocupada 
per pollancredes en 
un tram de 20km. 

Baixa 

Tram de 1300m del riu 
Ter a l’extrem sud-oest 
del nucli urbà de Cervià 
de Ter. 

100O014 Proposta compartida 
d’actuació. Obra 

Recuperació 
ambiental.  

Recuperació de 
l’espai fluvial. 

Millora hidrològica i 
ambiental d’un 
tram de 1300m del 
riu Ter entre Bordils 
i Cervià de Ter. 

Mitjana 

Tram de 20 km del riu 
Ter entre Sarrià de Ter i 
Jafre. 

100O028 Proposta compartida 
d’actuació. Obra 

Recuperació 
ambiental.  

Recuperació de 
bosc de ribera. 

Recuperació del 
bosc de ribera 
present al llarg del 
tram entre Sarrià 
de Ter i Jafre de 
20km de longitud. 

Alta 
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Taula 3.2-9. Actuacions proposades per la PEF en la conca del Ter al seu pas per Bordils. 

Des de l’embassament 
del Pasteral fins al mar 

100G026 Proposta compartida 
d’actuació. Gestió. 

Zonificació. ZF. Recuperació i 
preservació de la 
Zona Fluvial del riu 
Ter. 

Mitjana 

Tram d’uns 3.800m de 
longitud de la riera que 
discorre per l’interior del 
nucli urbà de Bordils i 
Celrà. 

100G031 Recomanació 
d’actuació. Gestió. 

Informació i 
concienciació. 
Elaboració 
d’estudis i 
projectes. 

Elaboració d’un 
estudi 
d’inundabilitat en 
un tram de 3.800m 
de la riera Palagret. 

Alta 

Terme municipal de 
Bordils 

100G061 Recomanació 
d’actuació. Gestió. 

Informació i 
concienciació. 

Elaboració de 
plans o 
programes. 

Aprovar i difondre 
el Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) per 
inundacions de 
Bordils. 

Alta 

Tram del Ter a Celrà, 
Sant Julià de Ramis, 
Cervià de Ter i Bordils. 

100G017 Recomanació 
d’actuació. Gestió 

Mesures 
específiques. 
Revisió del 
planejament 
urbanístic i 
territorial 

Protecció de les 
riberes del Baix Ter 
a través de la 
planificació 
territorial 
municipal. 

Mitjana 

Des de l’embassament 
del Pasteral fins al mar 

100G044 Proposta compartida 
d’actuació. Gestió 

Zonificació. ZI Recuperació i 
preservació de la 
Zona inundable del 
riu Ter. 

Mitjana 

Des de l’embassament 
del Pasteral fins al mar. 

100G043 Proposta compartida. 
Gestió 

Zonificació. SH Recuperació i 
preservació del 
Sistema Hídric del 
riu Ter 

Mitjana 

Font: ACA 

 

El PEF també fa referència a dues infraestructures, endagaments, en el riu Ter al seu pas pel 
municipi Bordils.  

- IMPRESS: Dins dels treballs d’anàlisi de pressions i impactes, coneguts com IMPRESS, s’ha 
fet també una valoració, de caràcter general, de l’estat de les riberes que permet identificar 
trams susceptibles d’actuacions de millora. 

- Programa de recuperació de riberes: Actualment en redacció. En aquest Programa es recollirà 
els criteris generals en que s’han d’inspirar les actuacions de recuperació i conservació de 
riberes, així com el grau de participació en aquesta tasca de les diverses entitats públiques i 
privades. Ja hi ha actuacions en marxa per a la recuperació de riberes. 

• Escala de peixos: L’estructura de l’escala de peixos facilita el pas dels peixos al llarg del riu 
en els punts on una barrera artificial o natural els suposa un obstacle infranquejable, amb 
l’objectiu final d’assegurar el moviment migratori i establir la connectivitat biològica en la 
conca o bé entre diferents trams de riu. Actualment les poques escales de peixos que 
existeixen es troben al riu Ter, tot i que al seu pas pel municipi de Bordils no disposa 
d’aquestes estructures, donat que en aquest tram no existeixen obstacles que facin 
necessària la seva presència. 

La gestió que es pot realitzar en aquests espais d’aigües superficials ha d’anar enfocada a la 
preservació dels seus valors naturals i paisatgístics. Pel que fa als rius i rieres cal prioritzar el 
manteniment dels cabals, de l’aigua dels aqüífers, dels boscos de ribera, de les lleres i 
talussos, etc. 

 

En la tramificació del PEF en l’àmbit Ter3, que comença a Celrà a l’alçada de Medinyà i acaba 
en el punt d’unió del riu Daró amb el Ter al arribar a Torroella de Montgrí, els cabals màxims 
instantanis pels períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys són: 
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Taula 3.2-10: Cabals del Ter amb període de retorn (m3/s) 

Q10 Q50 Q100 Q500 QMCO 

696 1.558 1.962 3.059 272 
Font: ACA 

 

Pel costat del marge dret del riu Ter al seu pas per Bordils, la inundació per un període de 100 
anys arribaria als camps situats al nord del nucli urbà de Bordils. En tota la plana de Bordils la 
llera no rep cap pressió urbanística directa. El desenvolupament al marge esquerre del riu 
d’una zona industrial, en el terme de Sant Julià de Ramis, podria provocar la fixació artificial de 
la línia del marge degut a l’ocupació de la zona inundable per terraplè de la urbanització i el 
risc de desplaçament dels desbordaments cap el marge dret. 

 

La sèquia de Vinyals que porta les aigües del Ter fan possible l’agricultura predominantment de 
regadiu. L’aigua es aprofitada a través de la sèquia des de les concessions atorgades des de 
l’any 1748 mitjançant el privilegi reial. La zona de regadiu de la sèquia Vinyals està formada 
per unes 804 ha, de les quals se’n reguen unes 305 ha a Bordils. 

Figura 3.2-8: Hidrografia de Bordils i períodes de retorn al riu Ter. 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

El Pla Director de connectivitat funcional del Gironès realitza una diagnosi de l’estat dels 
espais fluvials de la comarca del Gironès. En ell s’analitza la Qualitat del bosc de ribera 
(QBR) i la Qualitat biològica de les masses d’aigua (BMWPC) del riu Ter. 

Els boscos de ribera tenen una gran importància en la dinàmica dels ecosistemes fluvials. 
Existeixen una sèrie d’indicadors biològics que tenen en compte la vegetació de ribera, i que 
ens ofereixen informació sobre l’estat de la vegetació, i faciliten el posterior seguiment de 
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l’estat de la comunitat. Un dels més utilitzats és l’Índex de qualitat del bosc de ribera (QBR) 
(Munné el al.1998). Aquest índex és un indicador molt important per a la qualificació ecològica 
dels rius mediterranis donant-nos l’estat de salut dels ecosistemes riparis. L’índex té en 
compte la coberta, l’estructura, la diversitat d’espècies vegetals i les possibles alteracions 
antròpiques existents. El riu Ter, segons dades extretes del Pla Director de connectivitat 
funcional, presenta un QBR dolent al seu pas pel municipi de Bordils, fet que indica la 
presència d’una forta alteració. 

La qualitat biològica d’una massa d’aigua es pot determinar mitjançant els macroinvertebrats 
presents en la massa d’aigua. Donat que no tots els grups de macroinvertebrats presenten la 
mateixa exigència pel que fa a la qualitat de l’aigua, aquests resulten uns bons bioindicadors 
perquè són sensibles i reaccionen amb rapidesa als contaminants, son abundants, fàcils de 
recol·lectar i identificar, i resulten una bona representació de les condicions locals. L’índex més 
utilitzat en el càlcul de la qualitat biològica és el IBMWP (Biological Monitoring Working Party), 
el IBMWPC és un índex biològic adaptat a les aigües dels rius i ecosistemes mediterranis. El 
tram del riu Ter que es localitza al municipi de Bordils presenta una qualitat biològica bona, 
característica d’aigües amb contaminació moderada. 

 

3.2.5. Efecte barrera i fragmentació dels espais lliures 

El mapa de cobertes del sòl del DMAH (Figura 3.2-1) dóna una idea aproximada de quin és el 
grau de fragmentació dels espais lliures, entenent com a tals els que engloben el medi natural 
pròpiament, és a dir, els ecosistemes forestals, aquàtics i el sòl agrícola. El principal element 
que fragmenta els espais lliures, reduint o eliminant completament la connectivitat funcional, 
són les infraestructures viàries. Això es fa especialment greu quan aquestes infraestructures 
intercepten corredors biològics naturals, com ara rius o rieres, o bé quan travessen zones més 
àmplies de connexió entre espais naturals. Les carreteres constitueixen barreres 
infranquejables per a molta fauna terrestre, o si més no punts d’elevada mortalitat per 
atropellaments. Per tant, l’impacte que causen sobre les poblacions faunístiques és doble: per 
una banda fragmenten les poblacions en diversos nuclis aïllats poc o gens connectats, i per 
l’altra suposen un factor afegit de mortalitat antropogènica.   

Els atropellaments a la carretera, a més, s’han de considerar com un seriós problema de 
seguretat viària, sobretot en el cas dels ungulats. Per aquest motiu, és convenient localitzar 
aquells punts o trams de carretera amb major concentració de col·lisions, a fi de dissenyar 
mesures correctores que minimitzin aquest problema.  
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Figura 3.2-9: Escenari actual de les barreres al municipi de Bordils. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

El municipi de Bordils, compta amb la carretera C-66, i la línia de ferrocarril Barcelona-Portbou 
com a principals elements que fragmenten el territori d’oest a est. El Pla Director de 
Connectivitat Funcional del Gironès determina el tram de carretera C-66 entre Bordils i Sant 
Joan de Mollet com a zona crítica, degut al baix valor de connectivitat (valors inferiors a 5 de 
l’Índex de Connectivitat Ecològica) a causa de les característiques de les infraestructures 
viàries que la travessen i al creixement de les zones urbanes al llarg d’aquestes 
infraestructures viàries, reduint la permeabilitat i marcant l’efecte barrera entre els espais 
naturals d’un i altre cantó. Així mateix aquesta zona també es considerada com a zona 
estratègica per a la connectivitat ecològica, donat que ha de permetre la connexió entre les 
Gavarres i la zona de l’Empordà. 

La carretera C-66 presenta un pas inferior que degut a les seves dimensions permet el pas de 
grans mamífers d’un costat a l’altre, atorgant així permeabilitat a aquesta infraestructura. De 
totes maneres per tal de facilitar-ne el pas de la fauna en el propi Pla Director es proposa el 
condicionament de les franges laterals del pas per tal de constituir una franja de refugi al llarg 
de l’estructura. 

 

La futura autovia C-66, que al seu pas pel municipi de Bordils comptarà amb una variant pel 
sud del municipi amb dues sortides (est i oest) suposarà un fort impacte sobre la connectivitat 
entre el Massís de les Gavarres i el Sistema fluvial del riu Ter. Aquesta autovia trencarà el 
paisatge i fa perillar la continuïtat de la plana agrícola i els seus valors ecològics. Aquesta 
fragmentació de l’espai pot tenir un gran impacte sobre les espècies que utilitzen els hàbitats 
agrícoles en veure interromput o dificultat el lliure pas d’un cantó a l’altre de l’autovia. 
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3.2.6. Connectivitat funcional, social i paisatgística 

La connectivitat entre el municipi de Juià i els municipis veïns de Bordils i Sant Joan de Mollet, 
segons el Pla Director de Connectivitat funcional del Gironès és baixa. L’espai que resta entre 
aquests tres municipis és considerat una zona crítica per a la conservació de la connectivitat 
ecològica degut a l’eix viari que travessa el territori d’est a oest (C-66 i la línia ferroviària) i 
divideix en dos el territori dificultant la comunicació nord-sud. 

Figura 3.2-10: Zones estratègiques per a la connectivitat a la comarca del Gironès 

 
Font: Pla Director de Connectivitat Funcional del Gironès. 

 

En el municipi de Bordils destaca com espai connector d’est a oest l’espai dels Plans al·luvials 
del tram mig del riu Ter. Aquest espai realitza una important funció com a connector biològic 
entre el PEIN del baix Empordà, el Gironès i el Pla de l’Estanys. 

 

El present estudi inclou, en un document annex, un detallat estudi sobre la connectivitat 
territorial en un vessant ampli (social, natural, paisatgística). Per tant, en aquest sentit, cal 
consultar l’esmentat document, que explica la possibilitat de connectivitat ecològica existents 
dins el municipi en l’actualitat i en un futur, així com els usos socials dels elements de 
connectivitat territorial entre els diferents municipis que composen l’àmbit d’estudi i les seves 
rodalies. 

 

3.2.7. Altres aspectes i impactes significatius associats al sòl no urbà 

Un impacte rellevant és l’activitat cinegètica. El terme municipal Bordils inclou parcialment 1 
Àrea Privada de Caça (d’ara endavant, APC), amb un total de 692 ha implicades dins el 
municipi. Aquesta APC es troba gestionada per la Societat de caçadors de les Gavarres. 

Taula 3.2-11: Societats de caçadors les Gavarres 

Codi i nom Ha Bordils Ha totals de l’APC 

G-10037- Societat de caçadors les Gavarres 692 6740 

TOTAL 692 6740 

Font: Departament d’Agricultura i Pesca, 2005 
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Les àrees de caça, especialment mamífers i ocells, generen problemes per l’abandonament 
dels cartutxos o per la proximitat de l’activitat a camins utilitzats com a rutes a peu o en BTT. 
L’activitat cinegètica en les àrees de caça està regulada mitjançant els corresponents Plans 
Tècnics de Gestió Cinegètica, renovables generalment cada quatre anys. 

La cacera és una activitat tradicional molt arrelada al Massís de les Gavarres i municipis del 
voltant. No hi ha però un Pla d’Aprofitament Cinegètic coordinat pel conjunt del massís, ni 
àrees de protecció o reserva de la fauna, que permetin una gestió dels mamífers. També 
caldria la tramitació, d’acord amb la Llei estatal 1/70 de caça, de la declaració de refugi de 
caça per a totes les finques públiques, per a totes les àrees de lleure i acollida i per a aquelles 
reserves biològiques que per motius faunístics es consideri necessari. El nombre de llicències 
autoritzades no està limitat sinó que correspon al nombre d’associats a cada societat. 

Del conjunt d’espècies presents al municipi, les que major pressió tenen son: el senglar, el 
conill, l’ànec coll-verd, la perdiu roja, el tord i el tudó. Cada àrea practica pel seu compte 
introduccions de fauna per a ús cinegètic. Augmentar la superfície de conreus i prats, i el 
manteniment de boscos oberts ajudaria al manteniment de les poblacions d’espècies 
cinegètiques, com ara perdius, guatlles, conills i sobretot llebres. 

Taula 3.2-12: Estadística de captures a les àrees de caça del municipi 

APC Temporada 

Espècie 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 

G-10037 877 917 621 505 1010 870 1307 2700 3128 2456 

Senglar 147 117 93 122 55 70 78 77  71 

Conill 70 40 130 47 40 70 80 100 250 200 

Llebre 10  5 5 15 10 12 5 20 10 

Guineu   3 7    5 15 15 

Ànec coll-verd 150 60 50 40 20 30 60 50 70 60 

Perdiu roja 500 300 40 230 200 200 220 120 320 350 

Tords i Grives     300 200 300 1000 650 450 

Tórtora     100 150 200 50 75 150 

Tudó     250 100 120 200 1220 750 

Becada     30   10  20 

Guatlla  300 300    80 300 15 20 

Faisà  100  52  40 50 100 65 45 

Xixella        100 100 30 

Colom roquer        200   

Garsa        50 20 40 

Gaig        20   

Estornell        300 300 200 

Becadell comú       7 3 5 5 

Fredeluga        10   

Colom       100   40 
Font. Departament d’Agricultura i Pesca, 2005 

 

Respecte als atropellaments de fauna, al terme municipal de Bordils, no es disposa de dades, 
però si és cert que la via més problemàtica és la C-66, que al llarg del seu recorregut hi són 
recurrents els atropellaments i morts de fauna principalment, de mamífers, tant domèstics com 
salvatges. 
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B. Diagnosi estratègica  

3.2.8. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica 

Municipi recobert per conreus i plantacions, amb zones fluvials i àrees urbanes amb 
eixos viaris.  

Hàbitats de Bordils  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAIH 
Els principals hàbitats al municipi de Bordils: 

 

Espais agraris: Correspon als espais més abundants arreu del territori. Els conreus corresponen 
principalment a conreus herbacis extensius de regadiu, amb alguns sectors d’horta i d’altres 
dedicats al cultiu de plantes de viver. A més al sector nord es localitzen nombroses plantacions de 
pollancres i plataners. 

Espais urbans: hàbitats poc valuosos a nivell ecològic en zones urbanes i eixos de comunicació, on 
apareixen espècies característiques d’ambients urbans, juntament amb la vegetació ruderal 
associada. 

Zones humides: riu Ter i algunes rieres, bona part de les quals són intermitents; també zones 
inundables als marges dels cursos fluvials; hàbitats presents d’ecosistemes humits de forma 
testimonial però valuosa. 

El paisatge del municipi de Bordils es un paisatge fortament influenciat per la presència humana, 
en el que manquen les àrees forestals. El terme es divideix en dos tipus de paisatges molt ben 
diferenciats, per un cantó les ciutats i àrees urbanitzades, i per l’altre el paisatge obert 
caracteritzat per les plantacions i els conreus.  

La presència de nombroses plantacions monoespecífiques de pollancres o plataners al nord del 
municipi provoquen una pèrdua de biodiversitat. 
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Presència d’espècies rares i singulars de flora i fauna 

Flora. No es té constància d’espècies protegides i/o rares al municipi de Bordils. 

Hi ha dos arbres catalogats com arbres d’interès comarcal i d’interès local, l’Alzina del Mas la 
Cànova (Quercus ilex) i el Roure de les Arenes (Quercus humilis). Existeixen també alguns arbres 
protegits per l’Ajuntament de Bordils. 

Fauna. La fauna que es troba al municipi  és mediterrània per excel·lència. Els hàbitat faunístics 
presents al municipi es troben força humanitzats. Els nombrosos conreus beneficien aquelles 
espècies característiques d’espais oberts, mentre que les plantacions de pollancres afavoreixen la 
presència d’espècies com el picot. 

El riu Ter resulta important per la presència de nombroses espècies lligades al curs fluvial. Al riu 
Ter s’hi localitzen fins a 5 espècies íctiques autòctones (anguila, Anguilla anguilla; barb de 
muntanya, Barbus meridionalis; Bagra, Squalius laietanus, etc.), i han estat citades 8 espècies 
al·lòctones, entre elles el silur (Silurus glanis), la ràsbora (Pseudorasbora parva), etc. També hi 
són presents altres espècies lligades als hàbitats aquàtics, tot i que en baix nombre i/o de forma 
esporàdica, com poden ser: tritons (Triturus marmoratus i T. Helveticus), alguns gripaus, 
salamandra (Salamandra salamandra), la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), la llúdriga (Lutra 
lutra), etc. Especial importància tenen algunes espècies singulars d’ocells que només es troben en 
les zones fluvial, com les que hi ha al municipi. 

El municipi ocupa un lloc estratègic per al pas d’aus durant les migracions, per això hi ha un gran 
número d’espècies que tot i no nidificar a la zona han estat observades en nombroses ocasions. 

 

 

Existència d’espais estratègics i d’interès connector 

El terme municipal de Bordils compta amb el pas del riu Ter al nord del municipi, aquest curs 
realitza una important funció vertebradora com a eix connector d’oest a est, connectant entre sí 
espais del Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l’Estany. 

 

Espais dins de diferents figures de protecció 

Espais protegits: 

Part del municipi de Bordils 
(8,9ha) es troba inclòs en les 
zones especials de conservació 
de l’Espai Xarxa Natura 2000 de 
les Riberes del Baix Ter, que està 
catalogat com a Lloc 
d’Importància Comunitària (LIC) 
(veure figura 3.2.-5) 

Espais catalogats: 

Habitats d’Interès Comunitari (figura 3.2-4 i taula 3.2-7): 
Al municipi de Bordils hi ha cinc hàbitats D’interès 
Comunitari:Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera, Rius 
mediterranis permanents amb gespes nitròfiles, Rius amb 
vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del 
Chenopodium rubri i del Bidention, Rius de terra baixa i de la 
muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment 
flotant, i Bosquines i matollars meridionals de llocs humits. 
Cap d’aquests hàbitats correspon a un hàbitat d’interès 
prioritari. 

 

Dins el Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic 
de les comarques gironines, es localitza l’espai dels Plans 
al·luvials del tram mig del riu Ter. (Veure figura 3.2-5) 

 

El municipi de Bordils es situa dins l’àrea d’Indicació 
Geogràfica Poma de Girona. 

En definitiva, es pot resumir que part del terme municipal de Bordils forma part de la xarxa 
ecològica europea Xarxa Natura 2000. I que hi ha diversos espais catalogats pels seus diferents 
interessos: connector, paisatges, vegetals, etc. 
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Fragmentació dels espais 

Al sud de Bordils travessa el municipi la carretera C-66 i la línia de ferrocarril Barcelona-Portbou, 
aquests eixos de comunicació fragmenten el territori, convertint-se en un punt crític per al pas 
d’espècies de nord a sud. Un problema afegit és el creixement urbà al voltant de les 
infraestructures de comunicació, aquest fet redueix encara més la permeabilitat del territori i 
remarca l’efecte barrera entre els espais que resten a un i altre cantó de les vies.  

La futura autovia C-66 fragmentarà fortament el territori, dificultant encara més el pas de les 
espècies d’un cantó a l’altra i provocant una disrupció del paisatge agrícola. 

 

3.2.9. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

Diversitat faunística lligada al curs fluvial del Ter 

Figures de protecció (LIC, Xarxa Natura 2000, etc.) 

Presència Hàbitats d’interès comunitari associats al curs fluvial del riu Ter i als diferents cursos 
fluvials 

Concentració urbana al nucli de Bordils 

Municipi inclòs en la zona de IGP Poma de Girona 

Qualitat biològica de la massa d’aigua bona 

 

Punts febles 

Pèrdua de diversitat paisatgística i biològica degut al cultiu arbori monoespecífic 

Cabal del riu per sota el Cabal de manteniment del riu Ter 

Gran monocultiu de les plantacions de pollancredes 

Qualitat del bosc de ribera dolenta, vegetació de ribera força alterada 

Efecte barrera dels espais urbanitzats i de les infraestructures viàries i ferroviàries a la 
connectivitat 

 

Oportunitats 

Potencialitat d’us públic i turisme de Natura (ruta dels arbres monumentals de Bordils, Una 
passejada per la plana, entre les Gavarres i el Ter) 

Anàlisis de les pressions de la riera de Sant Martí nul al seu pas pel municipi (IMPRESS) 

Actuacions proposades per la PEF 
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Amenaces 

Creixement urbà lineal a la C-66 

Els canvis en el model socioeconòmic de la comarca, especialment al sector agrari, provoquen la 
transformació del paisatge i la pèrdua d’hàbitats 

Elevada presència d’espècies íctiques al·lòctones al riu Ter 

Anàlisis de les pressions del riu Ter elevada al seu pas pel municipi (IMPRESS) 

Risc d’incompliment mig dels objectius de la Directiva Marc de l’Aigua. 

Futura fragmentació del territori degut a la futura autovia C-66 

Inexistència d’un Pla d’Aprofitament Cinegètic 
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3.3. Riscos ambientals 

A. Memòria descriptiva 

3.3.1. Riscos ambientals d’origen natural 

En aquest subcapítol s’analitza la possible incidència de riscos d’origen natural dins del Terme 
Municipal de Bordils. En base a les característiques del medi físic del municipi s’ha realitzat una 
anàlisi prèvia referent als processos geològics actius que poden generar danys econòmics i 
socials o que poden interferir de forma negativa amb l’activitat humana de l’indret. D’aquesta 
forma, pel que fa als processos actius d’origen extern s’analitzen les inundacions i avingudes i 
els processos d’erosió de sòls. Quant als processos actius d’origen intern s’analitza la 
sismicitat. 

3.3.1.1. Inundacions i avingudes 

El risc de pluges intenses poden originar inundacions i avingudes les quals poden afectar al 
territori proper a un curs d’aigua superficial. 

La primera informació sobre aiguats és remunta a l’any 1193, quan el riu Ter es va desbordar i 
va causar fam i a més a més va aparèixer un brot de pesta negra.  

Ja a l’any 1940 els dies 17 i 18 d’octubre van caure unes fortes i intenses pluges, un aiguat 
catastròfic que van anomenar l’aiguat de Sant Lluc. Aquest aiguat va fer créixer 
desmesuradament el Ter que es va desbordar, arribant l’aigua fins a l’església, cobrint així 
bona part del municipi. Aquesta inundació va provocar un canvi en el traçat del riu.  

 

El Pla d’Inundacions de Catalunya (INUNCAT) realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua, té per 
objectiu fer front a les emergències per inundacions, dins l’àmbit territorial de Catalunya, 
establint els avisos, l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat 
de Catalunya, de les altres administracions públiques i de les entitats privades. Aquest pla 
quantifica i localitza dins de tot el territori de Catalunya, els aspectes fonamentals per a 
l’anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori, establiment de les èpoques de perill i 
desplegament de mitjans i recursos i localització d’infraestructures de recolzament per als 
treballs d’actuació en cas d’emergència. 

 

Així per a delimitar les àrees susceptibles de ser periòdicament inundades s’han consultat els 
treballs realitzats i publicats per l’Agència Catalana de l’Aigua que s’emmarquen dins del 
projecte INUNCAT, i especialment els documents de la Planificació Espai Fluvial de les conques 
del Baix Ter (PEF Baix Ter).  

 

Segons el Pla INUNCAT, Bordils presenta un risc alt per inundacions, de manera que la 
redacció del Pla d’Actuació Municipal pel risc d’inundacions és obligat. 

Bordils te redactat el Pla d’Actuació Municipal (PAM), en el qual s’inclou les indicacions 
pertinents pel risc d’inundació. 

 

A la figura següent es representen les àrees potencialment inundables del municipi de Bordils, 
així com punts crítics amb perill d’inundació i altres fenòmens geomorfològics presents a la 
zona. 
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Figura 3.3-1: Delimitació d’àrees potencialment inundables. Bordils 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua.. INUNCAT 

 

Com es veu en l’anterior figura en el municipi de Bordils hi ha alguns elements que fan 
augmentar el risc d’inundació. El Pla INUNCAT ha inventariat tots els punts crítics de Catalunya 
pel seu perill d’inundació. A continuació es descriuen els punts crítics del municipi de Bordils. 

 

Taula 3.3-1: Punts crítics per inundació. Bordils 

CODI Riu Perill Observacions 

PABO01 
Mig Obra de pas de la carretera C-66 sobre la riera de Palagret a Bordils. 

Secció de desguàs insuficient. Risc d’embussament i tall de la 
carretera 

 

Riera Palagret 

Alt* *Perill d’inundació de la Riera Palagret al casc antic de Bordils. 

MOBO02 Rieres marge 
dret 

Mig Afeccions a Bordils ocasionades per les rieres del marge dret del Ter 
en travessar la població (habitatges i polígons industrials) 

Font: *Elaboració pròpia i Document” Delimitació de zones inundables per a la redacció de l'INUNCAT a les conques 
internes. ACA” 
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Fotografia 3.3-1: Imatge del punt crític. PABO01. Bordils 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 

L’agència Catalana de l’Aigua Des de l’any 2002, ha anat desenvolupant un nou model de 
gestió fluvial, que lliga la protecció ambiental i la restauració de zones riberenques amb la 
defensa davant d’inundacions, l’urbanisme i l’ordenació del territori. Aquest nou model de 
gestió és la Planificació dels Espais Fluvials. (PEF). En l’àmbit territorial que ens ocupa, s’està 
en la conca del Ter i concretament la conca fluvial del Baix Ter. Així s’ha redactat el PEF del 
Baix Ter (PEF Baix Ter). 

Els treballs de planificació de l’espai fluvial de les conques del baix Ter, es van iniciar l’any 
2003 i es van finalitzar l’any 2005 i estan actualment pendents de la tramitació per a la seva 
aprovació. (segons la web de l’Agència catalana de l’Aigua). 

L’anunci d’informació pública va ser publicada al DOGC núm. 5284, de 23 de desembre de 
2008, pàg. 93883. 

 

Els objectius específics de la PEF Baix Ter, són els següents: 

• Recuperar ambientalment i millorar hidràulicament la desembocadura del Ter i del Daró 
Vell a la plana del Montgrí amb tot el sistema de llacunes associades que caldrà dur a 
terme, dins d’una estratègia de gestió integrada de zones costaneres. 

• Disminuir els danys per inundacions en zones urbanes, industrials i d’infraestructures 
consolidades, en especial les zones al voltant de Girona a causa de l’Onyar, i a partir de 
la Bisbal d’Empordà davant del Daró. 

• Replantejar-se la funcionalitat de les motes per tal d’avaluar la possibilitat de 
mobilització o eliminació en funció de l’estat, del nivell de risc i dels condicionants 
morfodinàmics. 

• Millorar la funcionalitat hidràulica i ambiental del tram superior del Terri. 

• Recuperar els boscos de ribera, especialment a les zones planeres, bàsicament del Ter, 
l’Onyar i el Daró, afectades per explotacions agrícoles o forestals o bé per alteracions 
morfològiques. 

 

En el mateix PEF es fa una nova modelització de les zones potencialment inundables, més 
específiques que les zones del Pla INUNCAT, per cada conca. A continuació es presenta una 
figura on es poden veure les zones potencialment inundables (període de retorn de 10, 50, 100 
i 500 anys), en el sector de Bordils. 

Es pot veure com les zones inundables es concentren al nord del municipi sense afectar el nucli 
urbà principal. En al delimitació de les zones inundables del Pla INUNCAT, aquesta l’àrea 
inundable s’estenia per gran part del terme municipal. 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica   Agenda 21 Local. Bordils 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  137 

 
Font: PEF- Baix Ter 

 

Les últimes inundacions que ha patit el municipi de Bordils (anys 2004, 2005 i 2006), han 
provocat evacuacions de diferents espais del nucli urbà, com per exemple l’escola. Aquestes 
inundacions han estat causades per les diferents rieres que passen pel nucli de Bordils, ja que 
en moments puntuals, les lleres d’aquestes aquestes no poden assumir tot el cabal d’aigua de 
l’avinguda i donades les característiques del terreny colindant (principalment casc urbà i 
infraestructures) es desborden causant la inundació del nucli i la carretera. 

Figura 3.3-2: Plànol delimitació 
zones inundables. Bordils 
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Fotografia 3.3-2. Inundació any 2004. C/Alameda       Fotografia 3.3-3. Inundació any 2004. Plç Lledoners 

       
Font: Ajuntament de Bordils 

 

Fotografia 3.3-4. Inundació any 2005. C/St. Esteve     Fotografia 3.3-5. Inundació any 2005. C/ Montserrat 

         
Font: Ajuntament de Bordils 

 

      Fotografia 3.3-6. Inundació any 2006. C-66            Fotografia 3.3-7. Inundació any 2005. C/ Torrentó 

        
Font: Ajuntament de Bordils 

 

Infraestructures en els cursos fluvials 

La distribució de les infraestructures al llarg del territori és variable i està associat amb el grau 
d’antropització del territori. La zona del Ter, i en especial el tram metropolità de Girona i 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica   Agenda 21 Local. Bordils 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  139 

rodalies, és la que presenta un nombre més gran d’aquestes. S’ha de destacar la gran 
quantitat de rescloses existents en el Ter i en el Brugent, tant per usos de regadiu com 
hidroelèctric. Aquestes infraestructures poden augmentar el risc natural d’inundació o 
disminuir-lo. 

El mateix PEF Baix Ter fa un inventari de les infraestructures al llarg del recorregut dels cursos 
fluvials de la conca del Baix Ter. Aquestes infraestructures es divideixen en quatre tipologies 
(ponts, passos, endegaments i rescloses). A continuació es relacionen aquelles presents en el 
municipi de Bordils i es localitzen en un plànol. 

Taula 3.3-2: Relació infraestructures en l’espai fluvial. Bordils 

Tipus: 

Endegament amb escullera 

Codi PEF: TR-L17025-58-001  

Codi plànol: 1 

Localització: 

Mur d’escullera en el marge dret aigües amunt i 
avall de l’afluència de la Riera de Palagret 

Fotografia:  

 
 

Tipus: 

Endegament amb escullera i 4 espigons 

Codi PEF: TR-L17025-58-002  

Codi plànol: 2 

Localització: 

Antic meandre del riu en el marge dret, al sud 
oest del nucli urbà de Bordils 

Fotografia:  

 
Font: PEF Baix Ter 

 

Figura 3.3-3: Situació endegaments. Bordils. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del PEF Baix Ter 

 

1 

2 
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El Pla de Protecció Civil del municipi de Bordils indica pel risc associat a inundacions el 
següent. S’ha de dir que coincideix amb el Pla INUNCAT. 

• Risc a la zona de la Riera de Palagret en el seu pas per la part oest del casc urbà sense 
deixar cap habitatge incomunicat.  

• Risc a la zona de la Riera de Sant Martí podria deixar incomunicades algunes cases aïllades. 

• Risc mitjà. Obra de pas a la carretera C-66 sobre la Riera de Palagret a Bordils. Secció de 
desguàs insuficient. Risc d’embussament i tall de la carretera. 

Veient que el risc d’inundació en el municipi és important i que històricament les inundacions 
han estat cícliques i abundants, ja fa anys que l’Ajuntament ha anat fent obres importants, 
amb inversions econòmiques grans, per tal de reduir el risc d’inundació en el municipi. En 
aquest sentit a l’any 2008, es va executar l’obra de derivació del torrent de Sant Pere a la riera 
de Sant Martí. Per altra banda, inclòs en el PASARU 2009 (Pla únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya), l’obra anomenada “Sobreeixidors dels torrents de Ploent i Sant Pere a la sèquia 
Vinyals” que permetrà juntament amb altres obres que s’han realitzat reduir el risc d’inundació 
en el terme municipal. 

 

3.3.1.2. Risc sísmic i volcànic 

Catalunya es pot qualificar com una zona d’activitat sísmica moderada. En els registres 
històrics hi són descrits fenòmens sísmics de considerable intensitat 

Alhora, els diferents estudis prediuen zones, on és previsible sismes d’una intensitat igual o 
superior a VII, per un període de retorn de 500 anys. 

Els estudis que duen a la identificació d’aquestes zones consta fonamentalment de dues parts: 

• L’avaluació de la perillositat sísmica, que fa una estimació de la intensitat del moviment sísmic que 
pot raonablement esperar-se a cada municipi de Catalunya i dóna lloc al mapa de zones sísmiques. 

• L’avaluació de la vulnerabilitat sísmica de les construccions en tot el territori català, que fa una 
estimació dels danys que el moviment sísmic considerat pot causar sobre els municipis de Catalunya. 
Construccions tals com les edificacions d’habitatge i altres usos per a la població aquelles en les quals 
reposen els serveis imprescindibles per a la comunitat aquelles les quals, degut a les seves activitats, 
en cas de sisme poden fer que s’incrementin els danys per efectes catastròfics associats. 

La combinació d’aquests dos estudis permet l’elaboració d’un escenari de risc per a cada 
municipi de Catalunya. 

El mapa de zones sísmiques està referit a un sòl de tipus mitjà, que segons la classificació 
geotècnica utilitzada, correspon a un sòl de tipus A (45% dels municipis). La magnitud sísmica 
(Richter) mesura la grandària de la font del terratrèmol i es calcula a partir del logaritme de 
l’amplitud del sismograma. Per conèixer els efectes produïts per un sisme d’una magnitud 
determinada existeix una correspondència amb la intensitat màxima epicentral (MSK): 

Taula 3.3-3: Relació entre la magnitud i intensitat màxima epicentral 
d’un terratrèmol 

Magnitud Intensitat màxima 
epicentral (MSK) 

Descripció 

3,0 – 4,0 IV Oscil·lació d’objectes penjants 

4,0 – 4,5 V Desplaçaments d’objectes lleugers 

4,5 – 5,0 VI Danys lleugers 

5,0 – 5,5 VII Danys moderats 

5,5 – 6,0 VIII Danys greus 

6,0 – 6,5 IX Danys greus generalitzats 
Font: Institut cartogràfic de Catalunya. Any 2007 
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Per tenir en compte l’amplificació del moviment sísmic degut als sòls tous, s’ha estudiat la 
geologia dels municipis de Catalunya i s’ha realitzat una classificació geotècnica de tots ells 
utilitzant 4 tipologies de sòls, segons la velocitat de les ones en travessar-los: 
 
• Sòls tipus R: Correspon a una roca dura. 
• Sòls tipus A: Correspon a roques compactes 
• Sòls tipus B: Correspon a materials semi-compactats 
• Sòls tipus C: Correspon a material no cohesionat 

Figura 3.3-4: Plànol de zones sísmiques de Catalunya 
considerant l’efecte del sòl 

 
Font: Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT) 

Les comarques de Girona, dins del conjunt de Catalunya és un territori en la que els fenòmens 
sísmics hi tenen força incidència (Figura 2.5-2). Això no obstant, cal destacar que els centres 
epicentrals enregistrats se situen sobretot en els marges de la depressió de la Selva, sobretot 
en el marge SE, en l’àrea de contacte entre el massís de la Selva marítima i la depressió i en el 
sector dels Pirineus (Cerdanya i Ripollès). 

Figura 3.3-5: Epicentres sísmics a Catalunya 

     
Font: Institut Geològic de Catalunya. 
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En la Figura anterior s’observa que la major part dels sismes, tant en el període 1986-1990 
com en el període 2000-2005 es localitzen a La Selva i a les comarques pirenaiques. 
Predominen els sismes de magnitud 2/3 tot i que també n’hi ha de magnitud 3/4. La comarca 
del Gironès, en aquest període d’estudi, es queda al marge del fenòmens sísmics com a 
epicentre. 

Bordils, tot i trobar-se relativament allunyat de les zones d’epicentres sísmics, segons els 
registres històrics, està considerat un municipi amb un risc elevat, per aquest fet es troba 
inclòs dins la zona d’intensitat màxima epicentral (MSK) VII del mapa de zones sísmiques de 
Catalunya. 

Per aquest fet està obligat a elaborar el corresponent Pla d’Actuació Municipal pel risc de 
sismes i terratrèmols ja que qualsevol municipi de Catalunya que tingui una intensitat sísmica 
prevista igual o superior a VII en un període de retorn associat de 500 anys segons el mapa de 
Perillositat sísmica hi està obligat. 

 

El Pla de Protecció Civil del municipi de Bordils, indica pel que fa als sismes, que malgrat no hi 
ha constància històrica d’algun epicentre al municipi, aquest s’ha vist afectat per alguns 
terratrèmols. A continuació es relacionen aquells sismes que han afectat al municipi de Bordils. 

Taula 3.3-4: Relació històrica de sismes que han afectat Bordils. 

Descripció Any Danys 

Ribagorça grau VIII-IX 03/03/1373 Importants 

Amer grau VIII-IX 03/1427 Importants 

Olot grau IX 15/05/1427 Importants 

Ripollès grau IX 03/1427 Importants 

Amer grau VIII-IX 02/02/1428 Importants 

Vallès oriental grau VIII 04/05/1448 Importants 

Vielha grau VIII 19/11/1923 Considerables 

Sant Celoni grau VII 12/03/927 Considerables 

Fenolledes grau VI 18/02/1996 Lleus 

Costa catalana grau IV 1987/91/94/95 Sense danys 

Sant Coloma de Farners grau IV 22/07/2008 Sense danys 
Font: Pla de Protecció civil. Bordils. Setembre 2009 

 

El mateix Pla indica que el risc sísmic s’estén a tot el terme municipal, ja que els edificis aïllats 
estan majoritàriament construïts amb tecnologia tradicional amb parets de càrrega de gruix 
inferior a 30cm i entramants poc monolítics. 

 

Pel que fa al Risc volcànic, aquest no té incidència en la zona d’estudi, ja que aquest es 
concentra, a Catalunya, a la Garrotxa. 

En el projecte RISKCat es fa una estimació del risc volcànic a Catalunya, en el document 
anomenat El risc d’Erupcions volcàniques a Catalunya (Joan Martí. 2008) es considera que En 
el cas del vulcanisme a Catalunya, i en concret a la zona on aquestes manifestacions són més 
recents (la Garrotxa), l’evolució socioeconòmica de l’àrea fa que es passi d’un risc baix o molt 
baix fa 100 anys a un risc moderat o alt en l’actualitat . 

En aquest mateix document es fa una estimació del risc a llarg termini per una erupció 
volcànica a la Garrotxa. En la següent figura es poden observar les trajectòries per a diferents 
alçades de les cendres generades durant la fase freatomagmàtica de l’erupció. S’observa com 
les zones afectades per les cendres inclouen els aeroports de Girona, Barcelona i Mallorca, i 
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també aeroports britànics. Aquest fet indica que una erupció petita, avui tindria un impacte 
molt gran per la seva localització i les seves característiques, ja que afectaria gran part del 
tràfic aeri europeu 

Figura 3.3-6: Estimació de l’evolució de les cendres, a llarg termini, en 
cas d’erupció volcànica a la Garrotxa 

 
Font: El risc d’Erupcions volcàniques a Catalunya (Joan Martí. 2008). RISKCat 

 

3.3.1.3. Risc geològic i d’erosió dels sòls 

Els riscos geològics vénen condicionats per tres característiques fonamentals del territori: 

• La litologia que propicia els riscos geològics són les de domini argilós i les de domini rocós 
fortament fracturat o amb cabussaments que tendeixin a la verticalitat. 

• La morfologia que facilita el desenvolupament de processos amb risc geològic és aquella 
més accidentada, amb talussos, pendents pronunciats i/o amb relleus elevats. 

• La variabilitat climàtica local, la qual, quan es caracteritza per canvis de temperatura i per 
pluviometries elevades o irregulars, propicia canvis en les condicions de materials que 
constitueixen el subsòl. 

 

Risc d’esllavissades 

Una esllavissada és el trencament d’una part del terreny que es desplaça vessant avall per la 
influència de la gravetat. Dins d’aquesta definició s’inclouen una gran diversitat de processos, 
que es poden classificar en quatre tipus en funció de la dinàmica i del risc que poden generar: 
despreniments, esllavissaments, esllavissaments superficials i corrents d’arrossegalls.  

A la següent figura es representa, una aproximació a la susceptibilitat del territori a generar 
esllavissades basada en l’orografia i la tipologia del terreny. Aquesta susceptibilitat està 
classificada en quatre nivells:  

• Alta representa les àrees de terreny orogràficament més escarpades i que presenten litologies 
capaces de generar esllavissades. 

• Mitjana són les zones muntanyoses orogràficament escarpades però amb un desnivell relativament 
baix. 

• Baixa. Dos tipus de zona s’agrupen en aquest nivell: les zones muntanyoses amb un relleu suau i les 
depressions amb un lleuger desnivell orogràfic. 

• Susceptibilitat no detectada, són les grans planes amb un relleu gairebé horitzontal. 
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Figura 3.3.-7: Plànol de susceptibilitat del terreny per 
generar esllavissades a Catalunya 

 
Font: Projecte RISKCAT. 2008. 

 

Bordils, per situar-se al nord-est de la comarca del Gironès, en la plana al·luvial del Ter, està 
considerat com una zona de susceptibilitat baixa pel que fa a al risc d’esllavissades, tant pels 
materials que la formen, com pel propi relleu del mateix. 

 

Risc d’esfondrament 

El procés d’esfondrament genera una depressió o forat format a la superfície del terreny. 

Els esfondraments es classifiquen en dos grans tipus segons l’origen: 

• Esfondrament per dissolució: és la dissolució en superfície d’una litologia soluble per 
l’aigua superficial o de la pluja. 

• Esfondrament per col·lapse: es produeix pel col·lapse d’una cavitat generada en el 
subsòl. 

Hi ha dos tipus d’esfondraments per col·lapse segons la velocitat d’enfonsament: 

- Esfondrament gradual: és la formació d’una depressió a la superfície del terreny a 
causa del col·lapse progressiu d’una cavitat del subsòl 

- Esfondrament sobtat: és la formació dràstica d’un forat a la superfície del terreny. En 
aquest cas, la cavitat existent al subsòl migra cap amunt fins que arriba a trencar 
dràsticament la superfície del terreny. És el procés d’esfondrament que genera més risc, 
ja que a mesura que la cavitat migra cap amunt, no hi acostuma a haver indicis a la 
superfície que alertin sobre aquest procés. 

Un esfondrament és antròpic quan les cavitats del subsòl tenen un origen artificial. L’home pot 
induir la formació d’esfondraments mitjançant diverses activitats: mineria, execució d’obres 
subterrànies, extracció molt localitzada de l’aigua subterrània, emplaçament de construccions 
molt pesades damunt de roques amb cavitats, etc. 

 

En la següent figura es representa, de manera informativa, les àrees del terreny que són 
susceptibles a la formació d’esfondraments i de subsidències. A partir de les característiques 
litològiques del substrat es consideren quatre nivells de susceptibilitat: 

• Alta està representada per: 

- Guixos i/o sals de la conca potàssica catalana, de Banyoles i de l’anticlinal de Barbastro. 

- Deltes recents: de l’Ebre, del Llobregat, del Besòs, de la Tordera i la plana de l’Empordà. 
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• Mitjana representa les àrees del terreny on afloren formacions lutítiques potents. En 
aquests llocs, l’extracció desmesurada d’aigua subterrània pot comportar la formació 
d’esfondraments graduals i subsidències.  

• Baixa representen les formacions calcàries potents i conglomerats. Cal tenir en compte que 
en algunes zones de susceptibilitat baixa hi pot haver un karst subterrani que, localment, 
pot afavorir la formació de dolines, o bé generar problemes geotècnics importants quan hi 
ha una sobrecàrrega al terreny (instal·lació d’edificis, grans indústries, etc.). 

• Susceptibilitat no detectada, o negligible, afloren formacions granítiques i 
metamòrfiques que difícilment formaran esfondraments i/o subsidències. 

Figura 3.3-8: Plànol de susceptibilitat del terreny per generar 
esfondraments i subsidències del terreny a Catalunya 

 
Font: Projecte RISKCAT. 2008. 

 

En el municipi de Bordils, no s’ha detectat cap esdeveniment d’esfondrament i/o subsidència, 
segons el projecte RISKCat (Any 2008) i es considera un municipi amb una susceptibilitat no 
detectada o negligible. 

 

3.3.2. Riscos ambientals relacionats amb les activitats antròpiques 

En aquest apartat es tracten els possibles riscos ambientals del municipi de Bordils 
susceptibles de ser generats per les activitats antròpiques que es porten a terme dins del 
municipi. 

3.3.2.1. Incendis forestals  

A la comarca del Gironès i per extensió a gran part de Catalunya, els incendis forestals estan 
íntimament lligats a l’evolució de les zones forestals sota la influència de l’home, ja que els 
incendis produïts per causes naturals són molt ocasionals. 

El fet que l’espai forestal del conjunt de la comarca del Gironès, per a l’any 2003, fos del 59% 
del total de la superfície comarcal, converteix als incendis forestals en un problema important 
ambiental de la comarca. 

A més, no es pot oblidar altres factors claus del risc com la tipologia de la vegetació, amb un 
predomini de la vegetació esclerofil·la, a més d’unes condicions climàtiques favorables amb 
una accentuada sequedat estival (altes temperatures i baixes precipitacions), juntament amb 
d’altres factors com la pressió antròpica urbanística, el pas de moltes infraestructures lineals, 
l’abandonament de les activitats silvícoles i la reducció de l’activitat agrícola, fa que la 
superfície forestal augmenti tant en superfície com amb massa forestal. 
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El municipi de Bordils no està declarat d’elevat risc d’incendi forestal, segons el Decret 
64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. De 
tota manera, en el plànol bàsic de risc d’incendi forestal del terme municipal, s’observen 
algunes àrees (corresponent a les àrees agrícoles i plantacions arbòries) amb risc moderat 
d’incendi. 

Figura 3.3–9: Plànol de risc bàsic d’incendi forestal 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Miramon. 

 

En relació amb els incendis forestals, en les bases estadístiques del Servei de Prevenció 
d’incendis forestals i del Departament de Medi Ambient i Habitatge, consta 1 incendi forestal, 
en l’àmbit de Bordils, des de l’any 1968 fins a l’any 2008 

Taula 3.3-5: Incendis al municipi de Bordils,. Període 1968 - 2008 

Paratge Data d’inici Ha. arbrades Ha. no 
Arbrades 

Ha forestals 

Riera de Sant Martí 11/06/2006 0 0,07 0,07 

TOTAL: 1 incendi en el període 0 0,07 0,007 
Font: Base de Dades d' Incendis des de 1968. Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 

El Pla d’Incendis Forestals de Catalunya (INFOCAT) té per objectiu fer front a les 
emergències per incendis forestals, dins de l’àmbit territorial de Catalunya, establint avisos, 
l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les 
altres administracions públiques i de les entitats privades. 

El Pla INFOCAT inclou la quantificació i localització dins el territori de Catalunya dels aspectes 
fonamentals per a l’anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori i desplegament de 
mitjans i recursos i localització d’infraestructures de recolzament per als treballs d’actuació en 
cas d’emergència. 

El Pla recomana al municipi de Bordils redactar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per incendis 
forestals. En el moment de redacció d’aquest document l’Ajuntament està redactant el PAM 
Bàsic. 
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Infraestructures contra incendis 

Parcs de bombers 

En l’àmbit municipal no hi ha cap parc de bombers professional. No obstant, en les proximitats 
del territori es localitzen el parc de Girona –que compta amb un heliport– i el de La Bisbal 
d’Empordà.  

 

Agrupacions de Defensa Forestal (ADF)  

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són associacions constituïdes per propietaris 
forestals i pels ajuntaments del seu àmbit territorial, que tenen com a finalitat la prevenció i 
lluita contra els incendis forestals. Entre els seus objectius principals cal destacar-ne 
l’elaboració i execució de programes de vigilància i prevenció d’incendis, així com la creació i 
manteniment d’infraestructures, xarxa de camins i punts d’aigua i, si s’escau, donar suport a 
l’extinció d’incendis. 
 
En el municipi de Bordils no existeix cap Associació de Defensa Forestal. 
 
Els perímetres de protecció prioritària (PPP) 

Els perímetres de protecció prioritària (PPP) són zones d’actuació preferent en cas d’incendi 
forestal, és a dir, aquelles àrees en les que cal actuar per disminuir el risc que un foc entri o 
surti d’aquest perímetre. La delimitació dels PPP és molt útil per a la planificació en la 
prevenció d’incendis forestals. No obstant, en l’àmbit d’estudi no hi ha definit cap perímetre de 
protecció prioritària 

 

Urbanitzacions  

La Llei 5/2003 de 22 d’abril i el Decret 123/2005 de 14 de juny, estableixen les mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana. Segons aquesta llei les urbanitzacions han de complir una sèrie de mesures de 
prevenció d’incendis forestals. Cal dir però, que és una situació habitual el fet que la majoria 
de les urbanitzacions no compleixen aquesta normativa, en tant que no disposen de franges de 
protecció, no tenen la xarxa d’hidrants completa i les parcel·les no edificades no reuneixen les 
condicions de zona de protecció. 

Correspon a cada ajuntament (segons Llei 5/2003) determinar quines són les urbanitzacions 
afectades i comunicar-ho al Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Segons el Pla INFOCAT, en el municipi de Bordils, no hi ha cap urbanització en zona forestal i 
per tant no s’han de preveure mesures contra incendis en cap urbanització. A més a més, com 
s’ha vist abans el terme municipal, en bona part té un risc d’incendi moderat o baix, donat a 
les característiques de la vegetació present i a la orografia, marcadament planera del municipi. 

 

3.3.2.2. Contaminació de sòls i d’aigües superficials i subterrànies 

La problemàtica associada a la contaminació de sòls, d’aigües superficials i d’aigües 
subterrànies, com a conseqüència de certes activitats antròpiques que es practiquen en el 
terme municipal de Bordils, es constitueix com un dels factors de possible risc ambiental que 
pot tenir incidència sobre el futur sostenible del municipi. 

La possible contaminació del sòl i de les aigües subterrànies depèn, bàsicament, de dos 
factors: de la vulnerabilitat del medi físic per sí mateix i del risc derivat de les activitats 
antròpiques que s’hi desenvolupen 

 

En l’esquema que es presenta en la figura següent, realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua 
en motiu dels processos participatius en els quals s’abordava la problemàtica de contaminació 
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de les masses d’aigua presents en la conca del Baix Ter-Daró, es poden observar les principals 
activitats antròpiques que als voltants de Bordils tenen una incidència negativa sobre els sòls, 
les aigües superficials i les aigües subterrànies. 

Figura 3.3-10: Activitats contaminants de sòls, d’aigües superficials i subterrànies 

 
Font: Diagnosi de problemàtiques del Baix Ter Daró: Mapa de localització. PEF Baix Ter. Agència Catalana de l’Aigua.  

 

Com s’ha pogut observar als voltants de Bordils, la pràctica associada a activitats agrícoles, 
com la utilització desmesurada d’adobs d’origen ramader i l’extracció d’aigua dels aqüífers 
provoquen la contaminació directa o indirecta de les aigües superficials del territori i la de les 
masses d’aigua subterrània presents en el subsòl proper als cursos superficials. Un altre 
activitat contaminant d’aquests recursos es troba associada a l’abocament en els cursos 
superficials d’aigües residuals urbanes amb un tractament insuficient, d’aigües sense tractar 
procedents de col·lectors unitaris o d’usos domèstics, o bé d’aigües procedents d’activitats 
industrials. També es considera que en algun cas les modificacions morfològiques dels marges 
fluvials han tingut una incidència negativa sobre la qualitat de les aigües. Part de les 
conseqüències derivades d’aquestes activitats, ja s’han pogut observar en l’apartat sobre medi 
físic de la present memòria (2.4.1.2. Qualitat hidroquímica de les aigües superficials) 

 

La interrelació de les diferents activitats contaminants amb les característiques del medi físic 
de l’indret han donat com a resultat la presència de concentracions majors d’elements 
nitrogenats, especialment de nitrats, en les aigües superficials i subterrànies. És per això que 
la Generalitat de Catalunya va designar, a través del decret 283/1998, els aqüífers dels 
detrítics plioquaternaris de la dreta del Ter, situats en diversos municipis entre els quals hi ha 
el de Bordils, com a vulnerables en relació a la contaminació per nitrats provocada per fonts 
agràries (veure figura següent 3.3-11). 
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Figura 3.3-11: Zones vulnerables a la contaminació per nitrats 

 
Font: Fitxes masses d’aigua subterrània de Catalunya. Fluviodeltaic del Ter (33). Agència Catalana de l’Aigua 

 

Les activitats agrícoles i ramaderes no són la única font d’aportació d’elements nitrogenats ja 
que cal sumar-hi els procedents de l’abocament d’aigües residuals, depurades o no, a les lleres 
dels cursos hídrics superficials. Aigües amunt del curs del Ter, respecte el municipi de Bordils, 
hi ha l’abocament a la llera d’aquest riu de les aigües procedents de diverses estacions 
depuradores de diferents municipis, així com d’indústries presentes en el territori. L’abocament 
d’aquestes aigües a la llera fa que la qualitat de l’aigua superficial disminueixi en el sentit del 
flux, però sobretot en els punts situats després dels abocaments principals.  

 

Altres fonts de risc per la contaminació dels sòls i de les aigües 

L’ocupació antròpica genera punts de risc de tipologia diversa que poden contaminar els sòls i 
les aigües subterrànies. A continuació s’enumeren les principals  tipologies de punts de risc de 
contaminació dels sòls i les aigües subterrànies 

• Fosses sèptiques. Aquestes, s’han anat abandonant al llarg del temps als punts on la 
facilitat a la connexió amb la xarxa de sanejament ho ha permès. L’emplaçament de les 
fosses sèptiques existents i, fins i tot les que estan fora d’ús, representen un risc difús de 
contaminació a totes les àrees amb habitatges, principalment en els habitatges aïllats, on 
és la única forma de sanejament possible. 

• Les entitats expenedores i distribuïdores de combustibles són conegudes, i per tant, els 
punts de risc de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies són molt focalitzats. 

En l’àrea d’estudi únicament hi ha una gasolinera al municipi de Juià, concretament al punt 
quilomètric 27,5 de la carretera C-66. Així mateix en un marc més ampli territorial, hi ha 4 
estacions de servei més. Aquestes es poden localitzar en el següent plànol, excepte la 
gasolinera de Sant Jordi Desvalls, situada a l’Avinguda de la Generalitat i una estació del 
municipi de Celrà, situada a la carretera C-66 en el seu punt quilomètric 30,5. 
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Figura 3.3-12: Localització de les gasolineres en l’àrea d’influència 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

• Els tancaments d’emmagatzematge particular de combustibles fòssils (com el gasoil o el 
fuel-oil) representen un risc existent malgrat que l’obligatorietat de complir la normativa 
vigent en redueix fortament el possible efecte. 

• El nombre d’activitats industrials potencialment contaminants del sòl i de les aigües 
subterrànies, no és elevat però cal tenir-ho en compte. 

 

3.3.2.3. Activitats industrials, ramaderes i agrícoles 

Quan a risc ambiental genèric, les activitats industrials poden afectar els sòls, les aigües 
subterrànies i l’atmosfera, tant amb motiu de fuites, com de vessaments o d’incendis i/o 
explosions. 

En l’apartat de risc de contaminació de sòls i aigües subterrànies ja s’ha tingut en compte que 
poden representar un risc en aquest sentit pel fet de poder estar utilitzant i/o emmagatzemant 
productes químics o combustibles. No obstant, i malgrat haver apuntat l’existència d’aquest 
risc genèric, no s’ha realitzat un inventari de tancs d’emmagatzematge. La seva existència i la 
d’altres productes químics cal tenir-la en compte i cal preveure que els seus controls 
administratius garanteixin les condicions d’estanqueïtat i seguretat adequades. 

 

Les diferents activitats industrials generen un tipus característic d’emissions i, per tant, de 
contaminants atmosfèrics. Les seves emissions varien segons el tipus de procés, la tecnologia 
emprada, o el tipus i la qualitat de les matèries primeres utilitzades. Aquestes empreses es 
troben recollides a l’annex I del Decret 322/1987, de 23 de setembre, de Desplegament de la 
Llei 22/1983 de 21 de novembre, de Protecció de l’ambient atmosfèric, on s’estableix el 
Catàleg d’Activitats Industrials Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA). En aquest 
catàleg hi figuraven totes aquelles activitats industrials emissores de contaminants, 
catalogades en tres grups (A, B, C) de més a menys contaminants, a partir de controls 
d’emissió periòdics que realitza el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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Aquest catàleg de les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera ha quedat superat 
a partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’administració ambiental (IIAA) amb la qual es realitza un informe integrat de les emissions de 
contaminants atmosfèrics, classificant les activitats contaminants de l’aire en els Annexos I i 
II.1. i actualment amb la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats. (DOGC nº 5524 – 11.12.2009) 

En aquest sentit, dins el municipi de Bordils no hi ha cap empresa inscrita al CAPCA. 

 

Quan les explotacions ramaderes es concentren en determinants espais geogràfics, o quan 
aquestes no gestionen correctament els fems i purins, es poden donar casos de contaminació 
al sòl per nitrats. 

És per aquest motiu que les explotacions intensives han de declarar la localització on aboquen 
els purins i l’administració competent ha d’informatitzar i ordenar aquesta informació per evitar 
incoherències en els permisos. Com ja s’ha vist Bordils està declarat com a municipi vulnerable 
per a la contaminació de nitrats. 

En aquest sentit l’Ajuntament a l’any 2004, va redactar i aprovar l’ordenança reguladora de 
l’aplicació al territori del municipi de Bordils, de fems, purins i fangs de depuradora. 

 

3.3.2.4. Transport de mercaderies perilloses 

La xarxa viària que creua el municipi de Bordils està formada bàsicament per una via ràpida 
(C-66) i d’altres de caràcter secundari. La carretera C-66, creua el municipi pel sector sud en 
direcció est a oest amb un gran volum de transit, entre la que cal destacar el pas de vehicles 
de transport de mercaderies perilloses que generen situacions de risc, especialment a l’entorn 
més immediat de la carretera C-66. El fet que el traçat d’aquesta via passi pel mig del nucli 
urbà, contribueix a que el risc sigui major. 

La resta de transport de mercaderies perilloses es dóna dins de la xarxa de carreteres 
secundàries del municipi, per a la càrrega i descàrrega de productes químics i combustibles en 
comerços, i per particulars. 

La via del tren transcorre pel límit municipal sud de forma paral·lela a la carretera C-66. 

 

El risc associat al transport de mercaderies perilloses se centraria en:  

• Principals carreteres, on hi circulen un important volum i freqüència de vehicles de pas. 

• Accessos a les principals indústries. 

• Àrees de desplaçament dels camions dins el municipi amb motiu de la càrrega i descàrrega 
de productes químics i combustibles en indústries, tallers i particulars  

• Línies ferroviàries  

 

El Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per 
carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), va ser aprovat l’any 1999.  

Un dels objectius principals d’aquest pla és garantir una resposta ràpida i eficaç davant els 
accidents que involucren mercaderies perilloses. Aquesta actuació es dirigeix a minimitzar els 
possibles danys a les persones, als béns i al medi ambient. D’altra banda, el TRANSCAT també 
conté una anàlisi de flux de les mercaderies perilloses que circulen per les principals vies 
catalanes. A partir d’aquesta anàlisi la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil 
(DGESC) ha determinat quins municipis tenen més risc i, per tant, han d’elaborar el 
corresponent Pla d’actuació municipal (PAM). 

En definitiva, l’anàlisi de flux del TRANSCAT ha permès conèixer les zones de Catalunya on el 
risc associat al transport de productes perillosos és més elevat. 
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Figura 3.3-13: Municipis afectats pel transport de 
mercaderies perilloses. Anàlisi de risc del TRANSCAT 

 
Font: Pla TRANSCAT. Annexos. 

 

Malgrat l’exposat anteriorment, i sobretot el pas de la carretera C-66 pel nucli de Bordils i la 
via del tren a tocar d’aquest, el municipi de Bordils no està obligat a redactar el pla especial 
pel risc de mercaderies perilloses (manual TRANSCAT).  

Com ja s’ha anat veient al llarg d’aquest punt, Bordils, té redactat el Pla d’Actuació Municipal 
(PAM), en aquest, malgrat no està obligat a redactar el TRANSCAT, fa referència al risc 
específic del transit de mercaderies perilloses pel terme municipal. 

En aquest sentit el PAM, indica la carretera C-66 com a punt negre de la xarxa viària, fent 
especial incidència al gran volum de trànsit que suporta el tram entre els punts quilomètrics 25 
a 27 

 

3.3.2.5. Risc d’atropellament d’espècies animals al llarg de la C-66 

Els atropellaments de fauna són un dels impactes més evidents de les carreteres sobre la 
conservació de la biodiversitat, però a part de ser una causa de mortalitat pels animals, els 
accidents en què es veuen involucrats animals de mida mitjana o gran (en especial els 
ungulats) comporten importants riscos de seguretat viària ja que poden provocar greus 
conseqüències en els usuaris de les vies. 

Els accidents en carreteres, eixos ferroviaris i pistes forestals, per col·lisió i atropellament de 
fauna salvatge es donen al municipi en moltes ocasions, sobretot en els trams no urbans de les 
carreteres. Espècies d’aus, però sobretot de mamífers, rèptils, invertebrats i amfibis són les 
que reben les majors conseqüències d’aquest fet, produït sobretot per la presència d’hàbitats 
favorables a banda i banda de moltes de les carreteres presents al municipi. 

 

Segons l’estudi anomenat Anàlisi de les col·lisions amb ungulats a les carreteres de Catalunya. 
Demarcació de Girona (Departament de Medi Ambient i Habitatge. Any 2007), les carreteres 
que concentren una major problemàtica són, en general, carreteres convencionals, tant de la 
xarxa principal com de la xarxa comarcal, i amb IMD compreses entre els 2.300 i els 2.500 
vehicles /dia, però el 50% es concentren en carreteres amb IMD entre 5.000 i 15.000 
vehicles/dia. Tot i això, hi ha trams problemàtics ubicats en vies segregades ,amb doble carril 
per sentit de circulació i mitjana, en les quals s’enregistra una intensitat de trànsit superior, 
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com és el cas de la carretera C-66 entre Sant Julià de Ramis i Banyoles (gairebé 26.000 
vehicles /dia). Les carreteres que concentren la major problemàtica són, la N-260/A-26 i la C-
66, aquesta ultima amb 13 trams conflictius. 

Figura 3.3-14:Localització de les col·lisions d’ungulats 
registrades a la demarcació de Girona 

 
Font: Anàlisi de les col·lisions amb ungulats a les carreteres de 
Catalunya. Demarcació de Girona.2007. Departament de Medi Ambient 
i Habitatge. Minuartia SL 

 

En l’anterior figura s’identifica clarament els punts on hi ha hagut col·lisions amb ungulats. Es 
pot veure que en l’àmbit d’estudi es concentren al municipi de Bordils, a la carretera C-66 i a 
la carretera de Sant Martí que porta als Àngels, en el terme municipal de Sant Martí Vell. 
Pròxim a Juià es va registrar una col·lisió a la carretera de Celrà a Juià. 

 

Així, en la zona d’Estudi del present document (municipis de Juià, Bordils, Sant Martí Vell i 
Sant Joan de Mollet), segons aquest mateix estudi hi ha un tram de concentració de Col·lisió 
amb Ungulats. Aquest se situa a la carretera C-66, entre els punts quilomètrics 24,7 i 25 
(sortida del municipi de Bordils en Direcció Palamós), però està considerat no Prioritari (Trams 
prioritaris, són aquells en els quals s’hagi enregistrat una mitjana de col·lisió anual en el 
període d’estudi i on hi hagi hagut com a mínim un accident en els darrers 2 anys -2005, 
2006-) 

Figura 3.3-15: Localització dels trams de concentració de Col·lisions amb ungulats 

 
Font: Anàlisi de les col·lisions amb ungulats a les carreteres de Catalunya. Demarcació de 

Girona.2007. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Minuartia SL 
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3.3.3. El Pla d’emergències municipal i els plans d’actuació 

La protecció civil és un servei públic i l'Ajuntament té competències plenes en el seu terme 
municipal. L'Ajuntament, com a entitat bàsica de protecció civil, conjuntament amb altres 
administracions, disposa de capacitat general d'actuació, planificació i coordinació en aquesta 
matèria amb l'objectiu principal de garantir la protecció física de les persones i els seus bens 
en situació de greu risc col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en què la 
seguretat i la vida de les persones puguin perillar o sucumbir massivament. 

La legislació vigent en matèria de protecció civil és: la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció 
civil a Catalunya, i el decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 
contingut per a l’elaboració i l’homologació dels Plans de Protecció Civil municipals. D’aquest 
decret se’n deriva que els municipis han de tenir un únic pla d’emergència, el Pla de Protecció 
Civil, que recopili tots els documents que el municipi hagi d’elaborar en funció dels seus riscos, 
i que serà el que s’activarà en cas que es produeixi una emergència. 

 

Els Plans de Protecció Civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i 
l’organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d’emergències o 
risc greu. Els Plans de Protecció Civil poden ser territorials, especials i d’autoprotecció. 

Els plans territorials preveuen amb caràcter general les emergències que es poden produir en 
el seu àmbit; els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis, no 
obstant, poden haver-hi plans d’àmbit territorial supramunicipal. 

Els plans especials es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix d’uns 
mètodes tècnics i científics adequats per a avaluar-los i tractar-los, aquests plans s’han 
d’elaborar d’acord amb les directrius bàsiques previstes a la normativa. Els plans especials 
vigents a Catalunya són: 

• Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT)  

• Pla de Protecció Civil d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT)  

• Pla de Protecció Civil per al risc d'inundacions a Catalunya (INUNCAT)  

• Pla de Protecció Civil per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera 
i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT)  

• Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT)  

• Pla especial d'emergències per contaminació accidental de les aigües marines a Catalunya 
(CAMCAT) 

• Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).  

• Plans d’actuació municipal: els municipis en què s'hagin d'aplicar els plans especials estan 
obligats a elaborar i aprovar els corresponents plans d'actuació municipal. Aquests plans 
d’actuació municipal formen part dels plans especials, i donen la resposta del municipi a 
aquell risc concret. 

• Plans específics municipals: els municipis que tinguin riscos concrets no considerats 
especials poden elaborar plans específics, com a resposta al risc que els afecta.   

 

Finalment, els plans d’autoprotecció preveuen, per a empreses, centres i instal·lacions 
determinats, les emergències que es puguin produir com a conseqüència de la seva pròpia 
activitat i les mesures de resposta enfront de les situacions de risc, catàstrofes i calamitats 
públiques que els puguin afectar 

 

El municipi de Bordils disposa del Pla de Protecció Civil (setembre 2009)que inclou mesures en 
quant als diferents riscos que afecten al territori. Aquest mateix pla indica que no es preveuen 
la redacció de plans específics d’actuació municipal, ja que el mateix manual bàsic del Pla de 
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Protecció Civil, s’hi especifiquen els medis que disposa el municipi per a fer front, de la forma 
més eficient i ordenada, qualsevol dels riscos específics descrits. 

A continuació es relacionen els riscos específics a que fa referència el Pla de Protecció Civil del 
municipi de Bordils. 

Taula 3.3-6: Riscos que fa referència el Pla de Protecció Civil de Bordils 

Incidències Risc 

Tempestes elèctriques 

Vetades 

Sequera 

Inundacions 

Fenòmens meteorològics adversos 

pedregades 

Contaminació de l’aire 

Contaminació del sòl o de l’aigua 

Contaminació de l’aigua potable 

Contaminació d’aliments 

Emergències d’incidència sanitària oi/o ambiental 

Emergència per plagues 

Emergències per accidents greus de circulació 

Ensorraments (edificis inestables) Emergències de caràcter puntual 
Recerca o salvament de persones en diferents 
medis 

Emergència en funció del termini Tall de subministrament bàsic de serveis 

Emergències extraordinàries Emergències per atacs terroristes 
Font: Pla de Protecció Civil de Bordils. 2009 

 

Amb tot el mateix Pla de Protecció Civil, indica que el municipi ha d’elaborar els següents 
manuals d’actuació: 

• Manual d’actuació per a emergències sísmiques. L’objectiu del SISMICAT és poder donar 
una resposta ràpida en cas de terratrèmol, minimitzar els possibles danys a les persones, 
béns i medi ambient i permetre restablir els serveis bàsics per a la població en el menor 
temps possible. Les responsabilitats d’un municipi davant d’una emergència sísmica, 
queden especificades en el PAM. Bordils està inclòs en municipis amb intensitat sísmica 
igual o superior a VII en un període de retorn associat de 500 anys segons el mapa de 
perillositat sísmica, pel que ha d’elaborar el PAM on s’hi analitzen, entre altres coses, els 
mitjans i recursos del municipi, com s’informarà a la població, s’organitzarà i controlarà els 
voluntaris municipals, es determinen els elements vulnerables ubicats en zones de risc i es 
determinen les instal·lacions que, per la seva activat, han de dotar-se d’un pla 
d’autoprotecció.  

• Manual d’actuació per inundacions. L’INUNCAT fixa l’estructura i organització que s’ha de 
seguir per la direcció i coordinació general de les emergències en cas de risc d’inundació. A 
efectes d’aquest pla, hi ha els següents plans d’actuació a desenvolupar: PAM que recull les 
actuacions que ha de realitzar l’Ajuntament, i PAU (Plans d’autoprotecció) que són els plans 
que han de realitzar les empreses, centres i instal·lacions, tant públiques com privades, 
ubicades en zones inundables per tal de preveure les mesures de resposta interna davant 
la situació de risc d’inundació que els pugui afectar. El riu Ter al seu pas pel municipi de 
Bordils, es considera que té un risc d’inundació alt, com a conseqüència d’aquest fet pot 
haver-hi afeccions al municipi. 

• És recomanable el manual d’actuació per incendis. L’INFOCAT és el pla per emergències 
derivades d’incendis forestals dins l’àmbit territorial de Catalunya. Aquest pla inclou la 
quantificació i localització dins de Catalunya dels aspectes fonamentals per a l’anàlisi del 
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risc, vulnerabilitat, zonificació del territori i desplegament de mitjans i recursos i localització 
d’infraestructures de recolzament per als treballs d’actuació en cas d’emergència. Bordils 
entra en la recomanació de realitzar el PAM,. 

 

Com s’ha comentat anteriorment, Bordils, no té redactat el Pla d’Actuació municipal en relació 
aquests riscos, tot i que el Pla de Protecció Civil, considera que el mateix Pla indica les 
actuacions a realitzar en cas d’activació de l’alerta per aquests riscos. 
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B. Diagnosi estratègica  

3.3.4. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica 

Alt risc d’inundació 

El pas del riu Ter per la part nord del municipi, i les rieres 
provinent de les Gavarres, les característiques 
orogràfiques del terme municipal, principalment planer, i 
la presència en el territori d’infraestructures lineals, fa que 
el risc d’inundació sigui alt. 

Així ho indiquen els diferents estudis sobre inundació, tals 
com els Pla innuncat i el PEF-Baix Ter. 

Donat aquest risc innerent al teritori, l’Ajuntament de 
Bordils, ha redactat el Pla de Protecció Civil que incorpora 
mesures de prevenció en front al risc d’avingudes i 
d’inundació i està realitzant un seguit d’obres per reduir el 
risc i l’afectació a les persones. 

Els punts crítics pel seu perill d’inundació (segons el Pla 
Innuncat de Catalunya) són, en el muncipi de Bordils: La 
riera de Palagret en el seu pas per la C-66, i les rieres del 
marge dret del riu Ter, ja que poden afectar el nucli de 
Bordils  

 

 

Presència d’un cert risc sísmic al municipi, però d’efectes de fàcil prevenció 

Bordils, tot i trobar-se relativament allunyat de les zones d’epicentres sísmics, segons els registres 
històrics, està considerat un municipi amb un risc elevat, per aquest fet es troba inclòs dins la 
zona d’intensitat màxima epicentral (MSK) VII del mapa de zones sísmiques de Catalunya 

Tot i que dins del Terme Municipal històricament no s’han originat centres epicentrals de sismes  
cal considerar que el municipi es pot veure influenciat i afectat per epicentres que s’originen en 
altres municipis relativament propers. 

Des d’un punt de vista estadístic és poc probable la gènesi en l’àrea de sismes de magnitud 
superior a les que són habituals; això no obstant no es pot descartar aquesta possibilitat. És per 
això que davant d’un possible risc, impossible fins al moment de predir, només cal prendre les 
mesures oportunes de prevenció, sobretot de caràcter constructiu, i de paliació dels efectes. 

El risc sísmic, en el municipi, s’estén a tot el terme municipal, ja que els edificis aïllats estan 
majoritàriament construïts amb tecnologia tradicional amb parets de càrrega de gruix inferior a 
30cm i entramants poc monolítics. 

Així l’Ajuntament en el Pla de Protecció Civil, ja ha tingut en compte com respondre en cas de 
terratremol que afecti a la població o a les infraestructures del municipi. 
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Absència de riscos geològics 

Segons el projecte RISKCAT, al municipi de Bordils, no hi ha risc o el risc és molt baix, pel que fa 
esllavissades o esfondraments. Aquest fet és degut principalment a la orografia del terme 
municipal i els materials que conformen el subsòl del municipi, principalment materials provinents 
dels dipòsits al·luvials del riu Ter, amb absència de processos de dissolució o col·lapse, a més de 
no tenir activitats antròpiques que poden provocar el col·lapse del subsòl, entre altres. 

Susceptibilitat d’esllavissades 

 

Susceptibilitat d’esfondrament 

 

 

 

 

 

 

Els incendis forestals, presenten una incidència baixa en el municipi 

El risc d’incendi forestal al municipi no és elevat, i es concentra al període estival, com ho 
demostren les estadístiques d’incendis forestals. Destaca un increment del risc als sectors més 
forestals dels municipi. 

 

El municipi de Bordils no està declarat d’elevat risc d’incendi forestal, segons el Decret 64/1995 de 
7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
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Possible incidència de la contaminació del sòl i de l’aigua. 

Als voltants de Bordils, la pràctica associada a activitats agrícoles, com la utilització desmesurada 
d’adobs d’origen ramader i l’extracció d’aigua dels aqüífers provoquen la contaminació directa o 
indirecta de les aigües superficials del territori i la de les masses d’aigua subterrània presents en 
el subsòl proper als cursos superficials. Una altra activitat contaminant d’aquests recursos es troba 
associada a l’abocament en els cursos superficials d’aigües residuals urbanes amb un tractament 
insuficient, d’aigües sense tractar procedents de col·lectors unitaris o d’usos domèstics, o bé 
d’aigües procedents d’activitats industrials. També es considera que en algun cas les modificacions 
morfològiques dels marges fluvial han tingut una incidència negativa sobre la qualitat de les 
aigües. 

Bordils, és un municipi considerat com vulnerable en relació a la contaminació per nitrats 
provocada per fonts agràries (decret 283/1998) 

 

Afectació de les aigües subterrànies 

L’aportació de compostos nitrogenats als aqüífers no només es dóna per la transmissió d’aigües 
superficials vers els mateixos durant els mesos de sequera. Les pràctiques agrícoles de l’indret 
provoquen una sobreaportació d’aquests compostos al sòl, a través de l’adob dels camps amb 
productes procedents de la ramaderia. Els excedents d’aquests compostos tard o d’hora passen a 
formar part del sistema hídric subterrani i provoquen la contaminació dels recursos hídrics. Això 
sobretot es dona en els aqüífers més superficials, però també es dóna en aqüífers profunds, ja que 
la sobreaportació d’aquests compostos es pot produir en l’àrea de recàrrega d’aquests aqüífers, 
però també hi pot haver una trasferència dels mateixos a través dels pous que exploten tant 
aqüífers superficials com aqüífers profunds. 

La qualitat hidroquímica de les aigües subterrànies no només es troba afectada per les activitats 
antròpiques dutes a terme en l’indret, és a dir, per l’abocament d’aigües residuals depurades o no 
en les lleres o bé per l’adob i el reg agrícola.  

Com ja s’ha vist Bordils, està declarat com a vulnerable en relacióa la contaminació per nitrats i 
per aquest mateix motiu, l’Ajuntament va redactar una ordenança per l’aplicació correcte de 
purins al terme municipal de Bordils 
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3.3.5. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

Grans inverisons econòmiques de l’Ajuntament per reduir el risc d’inundació 

No es donen els condicionants necessaris per a la generació de riscos geològics 

El municipi té un baix risc d’incendi forestal 

El risc per transport de mercaderies perilloses està considerat com baix. 

A Bordils, no hi ha cap activitat que estigui classificada com a potencialment contaminant pel 
medi atmosfèric. 

S’ha redactat una ordenança que regula l’aplicació de fems, purins i fangs de depuradora, en el 
territori. 

Bordils disposa del Pla de Protecció Civil aprovat 

 

Les infraestructures lineals, font de riscos pel municipi 

La carretera C-66, transcorre pel sud del terme municipal, en direccció est-oest, i travessa el nucli 
de Bordils. Relativament aprop passen les vies del tren de la línia Barcelona- Portbou 

Qualsevol carretera de les característiques de la C-66, porta associada una sèrie de riscos, per les 
activitats que s’hi desenvolupen, bàsicament transport de passatgera i mercaderies. A més de la 
difícil integració d’aquesta en el medi. 

En el cas de la relació de Bordils i la carretera C-66, es destaca la perillositat del transport de 
mercaderies perilloses, sobretot en el pas de la carretera pel mig del nucli urbà. Amb tot 
l’Ajuntament no està obligat a redactar manual TRANSCAT (Pla especial d’emergències per 
accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya). 

En uns altre termes, s’han detectat atropellaments d’ungulats (senglars) a la carretera C-66, entre 
el nucli de Bordils i l’encreuament de Sant Joan de Mollet. 

trams de concentració de Col·lisions amb ungulats 

 

Finalment les estacions de servei de la carretera,malgrat a Bordils no n’hi ha cap, si pròxim als 
cursos d’aigua de Bordils, representen un risc per la contaminació de l’aigua tant superficial, com 
subterrània. 

 

Amb la construcció de la variant de la carretera C-66, s’allunyaran els riscos que s’han comentat 
del nucli urbà de Bordils. Amb tot el risc d’accidents de trànsit, col·lisions amb la fauna, risc de 
contaminació de l’aigua i sòls, així com el risc d’incendis, no desapareixeran, si no que es 
desplaçaran, ja que són riscos inherents a les infraestructures viàries de comunicació. 
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Punts febles 

Es considera que el municipi té un alt risc d’inundació 

Contaminació dels recursos hídrics a causa d’activitats antròpiques 

Àrees urbanitzades en zones inundables 

Segons el Pla SISMICAT es tracta d’un municipi amb intensitat sísmica superior o igual a VII en 
un període de retorn associat de 500 anys 

El municipi està designat com a zona vulnerable en relació a la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries 

En el terme municipal hi ha un tram de concentració de col·lisió amb ungulats 

 

Oportunitats 

Es tenen detectats elspunts de risc per la seva possible inundació 

S’estan prenent mesures per reduir el risc d’inundació del municipi 

Capacitat de gestionar les dejeccions ramaderes al propi municipi 

Interès de les administracions per a la protecció dels recursos hídrics 

Coneixement històric de les àrees de més perillositat dins del municipi 

Sensibilitat de les administracions públiques pel que fa a la problemàtica d’incidència de riscos 
naturals 

Obligatorietat d’acompliment de la Normativa sísmoresistent en tots els municipis 

El plantejament de la variant de la carretera C-66 desplaçarà els riscos associats a aquesta fora 
del nucli urbà 

 

Amenaces 

Possibles extraccions hídriques desmesurades 

El pas de la carretera C-66 pel mig del nucli urbà, és un risc per la seguretat viària i possibles 
accidents 

Urbanització d’àrees susceptibles d’estar afectades per processos actius 

La presència en el polígon industrial de Celrà d’activitats químiques potencialment contaminants, 
pot afectar la qualitat del medi en el barri del Molí de Bordils 
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3.4. Mobilitat 

A. Memòria descriptiva 

La mobilitat s’entén com la necessitat de moure’s per part dels habitants d’un municipi. 
Aquesta necessitat forma part de la evolució socioeconòmica dels diferents territoris i es pot 
donar dins d’una població o entre poblacions. La mobilitat constitueix una problemàtica 
complexa i difícil de resoldre, determinada per diferents paràmetres, com la xarxa 
d’infraestructures, els parc mòbil d’un territori, els hàbits de la ciutadania, etc. Així, per 
millorar la mobilitat urbana i interurbana i els efectes derivats de la mobilitat, és necessari el 
desenvolupament de noves tecnologies menys contaminants i eficients, juntament amb un 
canvi en les actituds individuals i una millor gestió de la mobilitat. 

El municipi de Bordils es situa proper a un punt del territori on conflueixen diverses 
infraestructures de comunicació molt importants en el conjunt territorial (Nus AP-7 – N-II, C-
66), concretament, es troba situat al peu de la carretera C-66, que constitueix l’accés pel nord 
de les Gavarres a la Costa Brava des de Girona i Banyoles, fet que condiciona la conformació 
del territori i molt especialment del nucli de Bordils. Cal tenir en compte que, aquesta 
carretera, es troba en procés de desdoblament, i que en un futur proper aquesta passarà per 
fora del nucli, i del municipi de Bordils, concretament pel sud del mateix. L’altre carretera que 
hi ha al municipi és la GIV-6701, de característiques molt menors que l’anterior, i que 
comunica Bordils amb Corçà, passant per Sant Martí Vell i Madremanya. 

En termes generals, el flux de mobilitat obligada del municipi de Bordils (mobilitat per raons de 
treball o d’estudi en aquella població igual o major de 16 anys) es dóna principalment amb 
d’altres municipis més que a l’interior del propi municipi. Així mateix, el saldo total entre 
desplaçaments atrets (aquells que es realitzen cap al municipi i els que es realitzen a l’interior 
del propi municipi) i els desplaçaments generats (aquells que es realitzen des del municipi cap 
a fora i els que es realitzen a l’interior del propi municipi) és sempre negatiu, el que significa 
que diàriament hi ha més desplaçaments cap a fora del municipi que no pas cap a Bordils, fet 
que es dóna sobretot per la proximitat a la ciutat de Girona. Els principals focus generadors de 
desplaçaments situats a Bordils, es troben a en les instal·lacions de Girona Fruits, i les de 
Càrniques Juià. La mobilitat generada en aquests dos punts millorarà ostensiblement amb la 
construcció d'una futura rotonda, que regularà l'elevat pas de vehicles pesants. 

Les següents figures mostren aquestes dades d’una forma més gràfica, per una banda la 
importància del pes dels desplaçaments intermunicipals respecte el global dels desplaçaments 
a l’interior del propi municipi i per altra el balanç dels desplaçaments des del municipi i cap al 
municipi. 

Figura 3.4-1: Relació entre els desplaçaments intermunicipals i intramunicipals obligats. 
Sèrie temporal (1986 - 2001) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Figura 3.4-2: Relació entre desplaçaments intermunicipals i intramunicipals obligats diaris 
Any 2001. 

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

 

3.4.1. Mobilitat supramunicipal 

3.4.1.1. Xarxa de carreteres i accessibilitat4 

En aquest apartat de la memòria es vol fer un primer repàs de les infraestructures viàries que 
hi ha al municipi de Bordils, parant especial atenció a la xarxa viària principal, que està 
formada per aquelles carreteres que comuniquen el municipi amb la resta del territori, deixant 
per a parts posteriors d’aquesta mateixa memòria la descripció i anàlisi de la xarxa viària 
secundària, que seria la que facilita la distribució interna de la mobilitat al municipi.  

La xarxa principal d’infraestructures viàries del municipi de Bordils està formada per les 
següents: 

• C-66: Pertany a la Xarxa bàsica primària de la xarxa de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, ja que és un dels eixos d’entrada a la Costa Brava i el Pla de l’Estany i forma 
part de l’anomenat anella de les Gavarres, o anella de la Costa Brava, eix viari que uneix 
Girona, la Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Palamós, Platja d’Aro, Llagostera, Cassà de la 
Selva i Quart, i constitueix un dels accessos principals a la Costa Brava des de l’interior, ja 
que comunica l’N-II i l’autopista AP-7 amb el litoral. Tal i com es veurà posteriorment, hi ha 
el projecte de desdoblar tota la carretera, creant una variant pel sud del nucli, amb dos 
accessos a Bordils. 

• GIV-6701. Aquesta carretera té com a inici aproximadament al p.k. 25,5 de la C-66, a 
l’alçada del nucli de Bordils i del barri de l’Estació de Sant Martí Vell, i sempre en direcció 
sud, travessa el municipi de Sant Martí Vell, i arriba a Madremanya.  

En la següent imatge, apareix el tramat viari que comunica Bordils amb els seus municipis 
veïns i amb diversos punts del seu terme municipal. 

                                           
4 Cal tenir en compte que aquest punt exposa l’estat actual de la xarxa viària i que es completa amb el punt 3.4.1.4 
d’aquest mateix document. 

Bordils 
153 desplaçaments diaris 

 

Altres municipis 

571 desplaçaments diaris   176 desplaçaments diaris 
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Figura 3.4-3: Traçat viari actual del municipi de Bordils i els seus entorns 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
preveu el desdoblament de la C-66 al llarg de tot el seu traçat, concretament, aquesta actuació 
afecta el municipi de Bordils en el tram comprès entre Corçà i Medinyà (Sant Julià de Ramis). 
Aquesta actuació està contemplada al Pla d’Infraestructures del Transport, que preveu la 
formació d’una autovia tancant tota l’anella de les Gavarres.  

Aquesta actuació resulta cabdal per a la millora dels accessos a la Costa Brava, tant des del 
punt de vista de la seguretat com de la funcionalitat d’aquesta carretera, que registra un 
trànsit de més de 14.500 vehicles diaris de mitjana. 
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La nova autovia, en aquest tram, tindrà una longitud total de 13,8 quilòmetres. La via estarà 
formada per dos calçades, una per sentit de la marxa, amb dos carrils de 3,5 metres 
cadascuna. Els vorals exteriors tindran una amplada de 2,5 metres i la mitjana de separació de 
les calçades tindrà 4 metres i estarà formada per dos vorals d’1,5 metres d’amplada i una 
barrera de formigó d’un metre d’amplada.  

Dins de l’estudi d’aquesta nova infraestructura es preveuen els enllaços següents: 

- Enllaç de Rupià, amb la carretera GI-642. 

- Enllaç de la Pera, amb la carretera GIV-6425. 

- Enllaç de Sant Joan de Mollet.  

- Enllaç de Bordils Est.  

- Enllaç de Bordils Oest. Enllaç de Celrà Est. 

- Enllaç de Medinyà.  

En el traçat entre Corçà i Flaçà s’aprofita la carretera actual per dur a terme el desdoblament, 
excepte al seu pas pel terme municipal de la Pera. En el tram comprès entre Flaçà i Celrà, es 
preveu un nou corredor de pas, desplaçant el traçat actual cap al sud, i incloent-hi la formació 
d’una variant a Bordils. A partir de Celrà, es deixa el corredor de l’actual C-66 i es desplaça 
cap al nord per creuar el riu Ter, a prop de Medinyà, i enllaçar amb la futura autovia A-2.  

Figura 3.4-4: Esquema del traçat viari previst un cop desdoblada la C-66 

 
Font: DPTiOP. 

 

3.4.1.2. Mobilitat intermunicipal 

En aquesta part del document es vol tractar específicament la mobilitat a través de la xarxa 
viària principal, a partir de l’anàlisi dels desplaçaments realitzats per moure’s d’un lloc a un 
altre, en funció del motiu de desplaçament. 

Com s’ha vist en l’anterior punt, la xarxa viària principal està formada principalment per la C-
66, que permet unir el nucli de Bordils i la seva població amb importants nuclis i 
infraestructures viàries com l’AP-7 i la N-II. 
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Fotografia 3.4-1: Secció de la C-66 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

La mobilitat intermunicipal es dóna, majoritàriament, des de Bordils cap a d’altres municipis, 
principalment Girona i Celrà, per motius de treball. Tot i que el municipi també rep un cert 
nombre de desplaçaments, degut a la presència de diverses activitats industrials i comercials, 
d’entre les que en destaca les instal·lacions de Girona Fruits. 

 

Mobilitat intermunicipal obligada 

La mobilitat obligada s’entén com aquells desplaçaments que es realitzen per motius laborals o 
d’estudi, mentre que la mobilitat no obligada és aquella que es realitza a causa de l’oci. A 
partir de les Enquestes de Mobilitat Obligada (EMO) que es realitzen mitjançant el padró 
municipal d’habitants, se’n pot extreure la informació derivada. Actualment, es disposa de les 
dades de les EMO realitzades cada 5 anys des del 1986 i fins al 2001, per part de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya. 

El significatiu canvi i increment en l’activitat que ha experimentat el poble en els darrers anys 
(entre l’any 2001 i l’any 2008 la població ha augmentat un 21%) fa que els valors aportats no 
siguin especialment representatius de la realitat actual, tot i això, i davant de l’absència de 
dades més recents suficientment acurades, és a partir d’aquestes que es vol fer una 
aproximació a la realitat de la mobilitat obligada de Bordils. 

El següent gràfic mostra els desplaçaments intermunicipals, o sigui els desplaçaments entre el 
municipi de Bordils i altres municipis, exceptuant els desplaçaments a l’interior del propi 
municipi, segons siguin per motius de treball o bé per motius d’estudis (entre els joves de més 
de 16 anys). 
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Figura 3.4-5: Desplaçaments totals intermunicipals obligats segons motiu de desplaçament. 
Bordils. Sèrie temporal (1986 – 2001). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

El nombre de desplaçaments intermunicipals obligats, que tenen com a destí o origen el 
municipi de Bordils, s’han mantingut força constants al llarg dels darrers anys, si bé van 
augmentar un 20% entre el 1986 i el 1991, des de llavors ençà, aquests s’han mantingut 
estables.  

Així mateix, es pot observar com en aquest període, els desplaçaments per motius laborals han 
anat augmentant, mentre que els desplaçaments per motius d’estudi, que s’havien mantingut 
constants entre els anys 1986 i 1996, van disminuir significativament l’any 2001. Així doncs, el 
gruix dels desplaçaments intermunicipals obligats a Bordils es donen per motius de treball.  

En les següents dues figures es mostren aquests mateixos desplaçaments, segons siguin 
provinents del municipi de Bordils, o segons aquests tinguin la seva destinació en aquest 
municipi, el conjunt de les dues figures permet observar la importància del municipi a l’hora de 
generar desplaçaments (el municipi apareix clarament com a generador de desplaçaments, 
més que no pas atractor), així com el diferent pes en aquesta generació/atracció segons sigui 
el motiu de desplaçament (principalment per motius laborals). 

Figura 3.4-6: Principals fluxos de mobilitat intermunicipal segons destí. 
Bordils. Sèrie temporal (1986 - 2001). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Figura 3.4-7: Fluxos de mobilitat intermunicipal segons destí i motiu de desplaçament. 
Bordils. Sèrie temporal (1986 - 2001). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

El municipi de Bordils, doncs, és un centre des del qual s’originen desplaçaments cap a d’altres 
municipis, principalment per motius de treball, mentre que l’atracció de desplaçaments que 
genera és molt menor. 

 

En la següent taula es mostra un esquema dels punts d’origen i destí dels desplaçaments 
obligats intermunicipals a Bordils, per motius de treball o estudi, segons provinguin de la 
mateixa comarca o no. En aquest anàlisi s’han inclòs, també, els desplaçaments per motius 
d’estudi de la població escolar compresa entre els 3 i els 15 anys, motiu pel qual el nombre de 
desplaçaments obligats per motius d’estudi augmenta respecte els anàlisis anteriors. De totes 
formes, cal tenir en compte que aquest tipus de transport escolar, es dóna majoritàriament 
mitjançant un servei de bus escolar, pel que l’efecte sobre la mobilitat global i el trànsit, és 
molt reduït. 

Taula 3.4-1: Punts d’origen i destí dels desplaçaments intermunicipals. 
Bordils. Any 2001. 

Desplaçaments obligats cap al municipi Desplaçaments obligats des del municipi 
Per motiu de treball 
137                                                           24% 
Punts d’origen 
- Gironès                                                62,7% 
- Resta Catalunya                                    37,3% 

Per motiu de treball 
434                                                               76% 
Punts de destí 
- Gironès                                                     72,1% 
- Resta Catalunya                                         27,9% 

Per motiu d’estudi 
39                                                          22,2% 
Punts d’origen 
- Gironès                                                89,7% 
- Resta Catalunya                                    10,3% 

Per motiu d’estudi 
137                                                             77,8% 
Punts de destí 
- Gironès                                                     84,7% 
- Resta Catalunya                                         15,3% 

Totals 
176                                                        23,6% 

 
 
 
 

 
Bordils 

Totals 
571                                                             76,4% 

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

 

En termes generals, doncs, Bordils és un exportador de desplaçaments, ja que com es pot 
observar, tres quartes parts dels desplaçaments intermunicipals són des del municipi cap a 
fora.  

Al seu temps, i tal i com s’ha vist en punts anteriors, la majoria de desplaçaments que tenen 
com a origen o destinació el municipi es realitzen per motius de treball. En aquest punt cal fer 
especial incidència en que els desplaçaments per motius de treball des de Bordils o cap a 
Bordils provenen, majoritàriament, des de la mateixa comarca gel Gironès. 

Finalment, i tot i el baix grau d’importància que presenta en el global de desplaçaments 
intermunicipals, es vol destacar que els desplaçaments obligats per motius d’estudi són, en la 
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seva majoria originats a Bordils i cap a d’altres municipis de la comarca del Gironès, degut als 
desplaçaments originats per la població que realitza els seus estudis mitjans o superiors a les 
poblacions de Celrà i Girona respectivament. 

 

A continuació es mostren diverses figures on s’especifiquen els principals orígens i destins dels 
desplaçaments intermunicipals, tant per motius de treball com d’estudi, que es donen a 
Bordils. En aquestes, s’ha inclòs també l’origen i el destí dels desplaçaments realitzats per la 
població escolar entre els 3 i els 15 anys, dades que, tot i la seva importància, no s’han pogut 
comparar fins aquest punt del document per la manca de dades d’aquest tipus en diversos 
anys. 
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Figura 3.4-8: Principals orígens i destinacions per motius de treball  

Bordils. Any 2001 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Figura 3.4-9: Principals destinacions per motius d’estudi*. (població de =>16 anys que no treballa) Any 2001 
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Figura 3.4-10: Principals destinacions per motius d’estudi*. (població escolar de 3 a 15 anys) Any 2001 
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* Cal tenir en compte que a l'any 2001 a Celrà no hi havia la oferta educativa actual en instituts, pel que és de preveure que el nombre de desplaçaments vers aquesta població hagi augmentat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Finalment, i per tal d’analitzar els mitjans de transport utilitzats en els desplaçaments, es 
valora la utilització d’aquests a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, que 
agrupa els mitjans utilitzats de la següent manera: 
 

• Col·lectiu: autobús, tren, autobús d’empresa, etc.  

• Individual: cotxe, moto o bicicleta.  

• Altres: a peu, no es desplaça i un reduït percentatge de respostes en blanc. 

• No aplicable: població que treballa o estudia a diversos municipis, i la que es desplaça des d’una 
segona residència.  

 

L’Institut d’Estadística de Catalunya, en el cens que es va fer en 2001, va afegir noves 
modalitats combinades de desplaçament, ja que no sempre els ciutadans es desplacen amb el 
mateix mitjà de transport. En la gràfica següent figuren, el total dels desplaçaments 
intermunicipals obligats des de fora cap a Bordils i des d’aquesta població cap a fora, segons el 
tipus de transport utilitzat i el motiu de desplaçament. 

Figura 3.4-11: Mitjans de transport utilitzats per als desplaçaments intermunicipals obligats. 
Per motius de treball i per motius d’estudi. Bordils. Any 2001. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Així, aquestes figures mostren com la gran majoria dels desplaçaments cap a Bordils per 
motius de treball, ho fan únicament amb un mitjà de transport individual, mostrant un molt 
baix grau d’utilització dels sistemes de transport col·lectiu. 

Cal tenir en compte que aquestes dades van ser preses l’any 2001, i que d’ençà fins a 
l’actualitat, el sistema de transport col·lectiu ha millorat substancialment, especialment a partir 
de l’entrada en vigor de l’Autoritat del Transport Metropolità a l’Àrea de Girona. En aquest 
darrer sentit, i segons mostren les dades de l’ATM àrea de Girona que es mostren en punts 
successius d’aquest document, el nombre de passatgers transportats per les línies Girona – 
Flaçà (L200) i Girona – Madremanya (L202), entre els mesos de gener i novembre de l’any 
2009, és de 47.809 i 2.361 respectivament, el que equival a una mitjana de 4.346 i 215 
passatgers/mes, o bé 145 i 7 passatgers diaris. 

 

3.4.1.3. Intensitat de trànsit 

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

El trànsit de les carreteres que circulen pel terme municipal de Bordils es controla des de 
diferents administracions, segons la via, depenent de l’ens que les gestiona. Així, les 
administracions que tenen les competències d’aquestes carreteres són la Diputació de Girona 
(carreteres comarcals), i la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
(carreteres intercomarcals). 

Les dades de les diferents IMDs es prenen mitjançant diferents estacions de control de trànsit. 
Algunes de les estacions de control no es troben al terme de Bordils, però les dades obtingudes 
són representatives del trànsit que circula pel municipi. En la següent taula es mostren les IMD 
de les diferents carreteres, algunes d’aquestes dades es presenten, quan ha estat possible, de 
forma evolutiva, considerant les IMDs del mateix punt en diferents anys, per tal de poder 
observar les tendències mostrades per aquest paràmetre: 

Taula 3.4-2. IMDs de les carreteres a Bordils i la seva evolució 

Ctra. Definició tram IMD %VP  Any 

GIV-6701 De la C-66 (Bordils) a Corçà, per Madremanya 778 2,48% 2008 

GIV-6701 Tram Bordils – Sant Martí Vell 691 4,79% 2008 

GIV-6701 Tram Sant Martí Vell - Madremanya 764 4,37% 2008 

C-66 Sant Joan de Mollet - Flaçà 2.827 8,80% 2003 

C-66 Corçà – Girona (Pla de Campdorà) 14.515 5% 2006 

C-66 Corçà – Girona (Pla de Campdorà) 16.004 5,34% 2007 

%VP: Percentatge de vehicles pesants. 
Font:  Xarxa de Carreteres. Diputació de Girona. 

Pla d’aforaments 2007, Direcció General de Carreteres. Generalitat de Catalunya.  

 

Pel que se’n pot extreure de l’anterior taula, és evident que la carretera que suporta una major 
intensitat de trànsit és la C-66, amb més de 16.000 desplaçaments diaris l’any 2007, i un 
5,34% de vehicles pesants, amb un increment del 10% respecte les dades de l’any 2006. 

 

3.4.1.4. Efectes de l’ampliació de la C-66 

El Pla de carreteres de Catalunya és l'instrument bàsic d’ordenació del sistema de 
carreteres, en el marc de les directrius de l’ordenació territorial. Correspon al Pla de carreteres 
de Catalunya definir la xarxa bàsica i la xarxa comarcal i assenyalar les condicions per a definir 
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la xarxa local, i també establir el règim general de les vies pertanyents a totes les xarxes. El 
Pla de carreteres de Catalunya ha de definir la xarxa bàsica i la xarxa comarcal i assenyalar les 
condicions per definir la xarxa local i també establir el règim general de les vies pertanyents a 
totes les xarxes. 

La Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el Pla d’infraestructures de transport de 
Catalunya (PITC) amb l’objectiu de definir de manera integrada la xarxa d’infraestructures 
ferroviàries i viàries necessàries per a Catalunya amb l’horitzó temporal de l’any 2026. Aquest 
pla té caràcter de Pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de 
política territorial, i de Pla específic als efectes d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de 
juny, de la mobilitat. 

La proposta viària del PITC té com a objecte la Xarxa Bàsica i la Xarxa Comarcal. D’altra 
banda, les propostes del PITC es coordinen amb les Xarxes Transeuropees i amb el Plan 
Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT). En aquest marc, les noves 
infraestructures viàries hauran de reforçar l’estructura nodal del territori de Catalunya. 

La proposta del PITC que afecta més directament al municipi de Bordils, pel que fa a la xarxa 
viària, és el desdoblament de la C-66 i la seva reconversió en Autovia, tal i com s’ha exposat 
anteriorment. En aquest sentit, es considera que aquesta actuació suposarà un important 
avanç pel que fa a mobilitat viària a Bordils, ja que en construir-se la variant, el trànsit de pas 
serà eliminat del centre del nucli urbà de Bordils, amb les millores que això suposa a nivell de 
seguretat per a vianants i de contaminació acústica. Així i tot, es preveu que augmentaran els 
impactes ecològics i paisatgístics d’aquesta nova via, que pot suposar un important efecte 
barrera entre el Massís de les Gavarres i el sistema fluvial del riu Ter, pel que serà necessari 
garantir un correcte tractament de les obertures resultants dels cursos fluvials que creuen 
aquesta via per tal de que siguin útils com a passos de fauna. En aquest sentit, el projecte 
constructiu d’aquesta via s’ha sotmès al procediment d’avaluació d’impacte ambiental, pel que, 
a priori, aquests aspectes han d’haver estat considerats en la seva fase de disseny. 

Cal tenir en compte, també, que un cop desenvolupada aquesta autovia la connexió de Bordils 
amb la ciutat de Girona, principal focus emissor i receptor de desplaçaments, continuarà 
essent majoritàriament per la via actual, doncs la C-66 anirà a buscar una connexió amb la 
Autovia A2, cap al nord. 
 

3.4.1.5. Altres mitjans de transport. Transport ferroviari 

Pel que fa al transport en ferrocarril, Bordils disposa d’un baixador (Bordils-Juià) de la línia 
Barcelona-Girona-Portbou. Amb tot, aquesta actua com a estació secundària, és a dir que no hi 
tenen aturada tots els trens sinó tan sols els regionals delta (8 en cada sentit, 5 de dilluns a 
divendres i 3 tots els dies de la setmana). En aquest sentit, l’estació de Bordils-Juià ha quedat 
entre dues estacions que actuen com a estacions principals, és a dir, que hi tenen aturada tots 
els trens regionals (27 en cada sentit), aquestes són la de Flaçà i la de Girona.  

Fotografia 3.4-2: Baixador de ferrocarril Bordils – Juià. En obres d’adequació 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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El PITC, també preveu actuacions pel que fa a la xarxa de ferrocarril que tenen lloc al municipi 
de Bordils, concretament, aquest Pla proposa potenciar un recorregut de rodalies des de Flaçà 
fins a l’aeroport, amb altes freqüències de pas, i també preveu la creació d’un tren tramvia 
entre l’aeroport de Girona – Flaçà – Costa Brava. 

Així mateix, el 7 de gener de 2009 va ser aprovat definitivament el Pla de transport de viatgers 
de Catalunya (2008-2012) (PTVC), que estableix els principals eixos d’actuació per a millorar 
els serveis de transport públic interurbà de viatgers, tant ferroviaris com per carretera, fins al 
2012.  

Figura 3.4-12: Quadre sinòptic del servei de rodalia a les Comarques de Girona 

 
Font: PTVC 2008-2012. 

 

Així doncs, en un futur no molt llunyà, el transport ferroviari present al municipi de Bordils, es 
veurà incrementat considerablement. Augmentant la capacitat del mateix per a oferir un servei 
als ciutadans, a partir de la planificació integrada del mateix des d’una escala regional i amb 
una vocació de xarxa nodal. 

 

3.4.2. Mobilitat dins el municipi 

Un cop analitzada la mobilitat entre el municipi de Bordils i les poblacions veïnes, així com les 
diferents infraestructures per les que aquesta mobilitat es du a terme, aquest apartat analitza 
la mobilitat intramunicipal, és a dir, aquella mobilitat que té per origen i destí el propi municipi 
de Bordils. Aquest punt s’estructura en tres apartats, el parc mòbil del municipi, la xarxa viària 
interna, i finalment es fa una anàlisi de la mobilitat obligada interna. 
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3.4.2.1. Parc mòbil 

L’índex de motorització relaciona el nombre de vehicles amb els habitants (índex de 
motorització = nombre de vehicles per cada 1.000 habitants), per la qual cosa és un índex que 
permet fer comparacions, sobre l’augment o la disminució de la possessió de vehicle entre els 
diferents anys. 

A l’any 2008 el municipi de Bordils comptava amb un total de 1.471 vehicles, el que equival a 
0,86 cotxes per cada habitant del municipi, ja que a Bordils en aquest any hi havia 1.703 
habitants. El percentatge més elevat de vehicles pertany a la tipologia dels turismes, seguits 
pels camions i furgonetes, i les motocicletes, ja amb una presència molt més reduïda apareix 
una petita proporció de tractors industrials i autobusos. En la figura que es presenta a 
continuació es pot veure la distribució dels vehicles inscrits al municipi de Bordils l’any 2008. 

 

Figura 3.4-13: Distribució per tipologia de vehicles. Any 2008. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

A continuació es presenta un gràfic on es pot veure l’evolució del nombre de vehicles per cada 
1.000 habitants. 

Figura 3.4-14: Evolució de l’Índex de motorització. 
Bordils. Període 1991 – 2008. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Com es pot comprovar, en els darrers 18 anys l’índex de motorització ha augmentat, passant 
dels gairebé 650 vehicles/1000 habitants de l’any 1991 als poc més de 860 de l’any 2008. 
Aquesta tendència a l’alça, però, s’ha vist frenada des de l’any 2004, any a partir del qual 
l’índex de motorització de Bordils s’ha mantingut força estable.  

A continuació es presenta una taula que compara les dades de l’índex de motorització de 
Bordils amb les de la resta de la comarca del Gironès i amb Catalunya. En aquesta taula 
s’observa com aquest índex de motorització és superior al total de Catalunya i al de la resta de 
la comarca. Aquest fet es dóna amb molta assiduïtat en els municipis de petites dimensions 
com és el cas de Bordils, i a on bona part de la població es desplaça a d’altres municipis 
propers de majors dimensions, com poden ser Celrà o Girona, amb el vehicle privat, tant sigui 
per motius d’estudi com de treball, el que origina un mínim de dos vehicles per a cada unitat 
familiar.  

Taula 3.4-3: Comparació de l’índex de motorització. Any 2008. 

 Turismes Motocicletes Camions i furgonetes Total 

Bordils 586,02 78,68 159,13 863,77 

Gironès 503,75 93,28 141,82 765,3 

Catalunya 457,67 84,72 111,53 679,63 

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

 

3.4.2.2. Xarxa viària no principal 

En aquest apartat es vol fer una descripció de la xarxa viària no principal, és a dir, aquella que 
permet una distribució interna de la població i en facilita la seva mobilitat. Aquesta xarxa viària 
es diferencia de la següent manera: 

• Xarxa secundària o de distribució de trànsit intern: Formada pels principals carrers 
de Bordils i pels camins i pistes, alguna de les quals està asfaltada, que uneix el nucli amb 
diferents parts del municipi. 

Pel que fa als carrers de distribució del trànsit intern, aquests parteixen de la pròpia C-66 al 
seu pas pel nucli, que s’erigeix com l’eix central a partir del qual es connecta amb el nucli antic 
de Bordils per l’Avinguda de Montserrat i el carrer Almeda que conflueixen un cop arribats 
al nucli antic. A partir d’aquests dos carrers, situats perpendicularment a la C-66, s’estructuren 
la resta de carrers que permeten arribar als habitatges del nucli. Un cas diferent és el del Barri 
de l’Estació de Sant Martí Vell, que s’estructura paral·lelament al traçat de la C-66. 

 

Pel que fa a les pistes asfaltades, aquestes es situen sobretot entre el nucli i el riu Ter, i 
permeten connectar el nucli de Bordils amb els diversos masos i edificacions aïllades situades a 
la plana agrícola del municipi, de les quals en destaca el veïnat de Rissec i el camí de Medinyà 
fins al barri del Molí. L’altra via a ressaltar és la que connecta el nucli de Bordils i la C-66 amb 
la carretera GIV-6708, i el nucli de Juià, i que passa per les instal·lacions de Càrniques Juià.  

 

• Xarxa de camins i senders: El municipi presenta diversos camins, i alguns dels quals 
senyalitzats també com a senders, els quals han estat inventariats per part del Consell 
Comarcal del Gironès. Aquests s’han tractat amb més extensió a l’apartat 3.1.8. Xarxa de 
camins rurals i accessibilitat als espais naturals, d’aquest document. 
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3.4.2.3. Aparcaments 

El municipi de Bordils disposa de diverses àrees establertes com a aparcaments, així, trobem 
diferents aparcaments senyalitzats com a tals pel nucli, un a la pròpia C-66, a la zona de 
l’estació de ferrocarril, un a darrera del Casal, un al costat del CEIP Bordils, un al lateral del 
carrer de Montserrat, i el de l’ajuntament. La resta de places d’aparcament de vehicles es 
situen al llarg dels diferents carrers, principalment en filera, on cal destacar que molts 
d’aquests estan senyalitzats amb una estacionalitat alternativa quinzenal, és a dir, que 
s’aparca a un costat o altre del carrer segons sigui un dia comprés entre l’u i el 15, o el 16 i 31 
de cada mes. 

Figura 3.4-15: Aparcaments a Bordils 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

A continuació es mostra una taula en que s’especifiquen algunes de les seves característiques: 

Taula 3.4-4: Aparcaments públics a Bordils. Places i característiques 

Aparcament Places  Tipologia  Observacions  

Ajuntament ≈ 50 
De grava i terra. 

Sense senyalització horitzontal. 
Utilitzat per anar a l’ajuntament. 

C-66 / Estació de 
ferrocarril ≈ 40-50 

Asfaltat. 

Amb senyalització. 

Utilitzat per a poder agafar el 
tren. 

Els dimarts, també s’hi fa el 
mercat setmanal. 

CEIP Bordils ≈ 30 
De grava. 

Sense senyalització horitzontal. 
Utilitzat per a anar al CEIP o a 
les instal·lacions esportives.  

C/ de Montserrat ≈ 15 
De terra. 

Sense senyalització horitzontal. 
Utilitzat per a evitar entrar al 
nucli antic amb vehicle. 
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Taula 3.4-4: Aparcaments públics a Bordils. Places i característiques 

Aparcament Places  Tipologia  Observacions  

Darrera el Casal ≈ 15 
De terra. 

Sense senyalització horitzontal. 
Utilitzat per a evitar aparcar a 
l’interior del nucli antic. 

Aparcament del CEIP 
Bordils 

≈ 50   

Aparcament del 
pavelló vell ≈ 40 

De terra. 

Sense senyalització horitzontal. 
 

Font: Elaboració pròpia. 

 

En general, al municipi no hi ha problemes d’estacionament, gràcies a les infraestructures 
existents, però també al fet de que molts dels habitatges inclouen un espai per a l’aparcament 
en el seu interior. 

Fotografia 3.4-3: Aparcament situat al costat del baixador de ferrocarril 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Fotografia 3.4-4: Aparcament situat a darrera del Casal 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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Fotografia 3.4-5: Aparcament alternatiu de freqüència quinzenal, en filera 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

3.4.2.4. Mobilitat obligada interna 

La mobilitat obligada interna engloba els desplaçaments per raó de treball o estudi que tenen 
com a origen i destí el propi municipi. Segons l’enquesta de mobilitat obligada dels anys 1986, 
1991, 1996 i 2001, els desplaçaments obligats interns totals per motius de treball o d’estudi 
són 348, 353, 281 i 153 respectivament. Així, s’observa com el nombre de desplaçaments 
interns en el municipi de Bordils, ha estat, i és, inferior al nombre de desplaçaments 
intermunicipals obligats. 

Figura 3.4-16: Desplaçaments totals intramunicipals obligats. 
Bordils. Sèrie temporal (1986 - 2001). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Analitzant la figura anterior, es pot comprovar com si bé el nombre de desplaçaments diaris 
interns ha disminuït entre els anys 1991 i 2001, sobretot degut a la reducció en el nombre de 
desplaçaments diaris interns originats per motius d’estudi. Cal recordar que els desplaçaments 
per motius d’estudi analitzen aquella població major de 16 anys, i que per tant en gran part, 
es desplaça a d’altres municipis a realitzar estudis de grau superior. 
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Figura 3.4-17: Mitjans de transport utilitzats per als desplaçaments intramunicipals obligats. 
Per motius de treball i per motius d’estudi. Bordils. Any 2001. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Pel que fa als mitjans de transport utilitzats, es pot comprovar com la immensa majoria es 
duen a terme mitjançant només un mitjà individual (cotxe, moto o bicicleta), essent la resta 
de mitjans molt poc utilitzats per als desplaçaments interns. En aquest punt, cal fer especial 
incidència, de la mateixa forma que en la mobilitat intermunicipal, que el transport col·lectiu 
ha experimentat un canvi a partir de l’any 2006, en que l’ATM de l’àrea de Girona se’n va fer 
càrrec. 

 

3.4.3. Transport públic 

A part del transport ferroviari, que s’especifica amb major deteniment en punts anteriors, 
Bordils forma part des de mitjans de l’any 2006 del conjunt de municipis dels quals el 
transport públic està coordinat per l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Girona, 
constituïda per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 25 de juliol de 2006. 

Aquest organisme aglutina el servei de transport públic de viatgers en l’àmbit territorial format 
pels municipis de les comarques del Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva, i entre les seves 
funcions hi ha les següents: 

• Elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i l’establiment de 
programes d’explotació coordinada per a tots els operadors públics o privats que els presten. 

• Definició del projecte de nou model de sistema de tarifes comú, del seu projecte d’implantació i de les 
seves fases de desenvolupament, si escau. 

• Anàlisi i estudi de l’evolució del mercat global de la mobilitat, amb especial atenció al seguiment de 
l’evolució dels desplaçaments en transport públic i en transport privat. 

• Disseny de la política de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les despeses de 
funcionament de l’estructura de gestió. 

• Creació d’una imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del mateix Consorci amb 
total respecte i compatibilitat amb les pròpies dels titulars i dels operadors. 

• Realització de campanyes de comunicació amb l’objectiu de promoure la utilització del sistema de 
transport públic entre la població. 

• Elaboració de propostes de coordinació amb empreses ferroviàries relatives a la integració dels 
serveis ferroviaris en el sistema de transport públic col·lectiu. 

• Establiment de relacions amb altres administracions per al millor compliment de les funcions 
atribuïdes al Consorci de conformitat amb aquests Estatuts. 
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A partir de l’entrada en funcionament d’aquest organisme, el transport públic ha vist 
incrementat el seu servei, tant pel que fa a freqüències de pas com pel que fa a noves línies en 
servei. 

El servei públic de viatgers del municipi de Bordils gestionat des de l’ATM de l’àrea de Girona 
es realitza amb un servei d’autobús ofert per la companyia SARFA. Pel municipi hi tenen pas 
dues línies, la L200 Girona – Flaçà, i la L202 Girona – Madremanya. Entre ambdues línies, el 
municipi disposa de 25 serveis els dies laborables, començant a les 7.05h i acabant a les 
21.05h, en sentit Girona, i 12 els dissabtes, diumenges i festius, començant a les 8.05h i 
acabant a les 20.20h, en sentit Girona. 

A continuació es mostres les dades facilitades per part de l’ATM de l’Àrea de Girona, referents 
al nombre de desplaçaments realitzats durant l’any 2009, tot i no disposar de les dades de 
l’any complert. 

Taula 3.4-5: Viatgers transportats durant l’any 2009 per les 
línies L200 i L202. Any 2009 

 

L200  

Girona - Flaçà 

L202 

Girona - Madremanya 

gener 4.289 164 

febrer 3.902 156 

març 4.391 259 

abril 4.500 217 

maig 4.575 203 

juny 4.284 261 

juliol 4.676 172 

agost 3.830 203 

setembre 4.422 194 

octubre 4.512 269 

novembre 4.428 263 

desembre - - 

TOTAL 47.809 2.361 
Font: ATM de l’Àrea de Girona. 

 

Tal i com es pot observar, la línia L200 ha transportat al llarg de l’any 2009 molts més viatgers 
que no pas la L202, aquest fet es deu a que la línia L200 ofereix 21 serveis els dies laborables, 
mentre que la L202, tan sols 4, mentre que els caps de setmana i festius, la línia L202 no 
presta servei. 

Actualment, Bordils disposa de 2 baixadors en cada sentit, tots ells situats a la C-66, un a 
l’alçada de l’estació de ferrocarril, i l’altre situat a la confluència entre la pista que prové de 
Juià i la C-66, i que és útil per a oferir servei als treballadors de les instal·lacions de Girona 
Fruits, principal focus de desplaçaments a Bordils, i les instal·lacions de Càrniques Juià, 
principal focus de desplaçaments a Juià. 
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Fotografia 3.4-6: Baixador d’autobús a la C-66 Fotografia 3.4-7: Marquesina d’autobús a la C-66 

      
Font: Elaboració pròpia. 

 

Segons les dades facilitades per part de l’ATM de l’àrea de Girona, el nombre de passatgers 
transportats per les línies Girona – Flaçà (L200) i Girona – Madremanya (L202), entre els 
mesos de gener i novembre de l’any 2009, és de 47.809 i 2.361 respectivament, el que 
equival a una mitjana de 4.346 i 215 passatgers/mes, o bé 145  i 7 passatgers diaris.  

Segons les següents figures, la línia L200 presenta una utilització força estable al llarg de 
l’any, en torn als 4.500 viatgers mensuals, si bé en ressalta una certa estacionalitat durant el 
mes d’agost, possiblement originada pels períodes vacacionals de les empreses i industries que 
es situen al llarg d’aquesta línia. Per altra banda, la línia L202 no mostra un patró estable al 
llarg de l’any, segons les dades obtingudes. 

Figura 3.4-18: Nombre de viatgers de la línia Girona – Flaçà. Any 2009 
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* No es disposa de dades del mes de desembre. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ATM àrea de Girona. 
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Figura 3.4-19: Nombre de viatgers de la línia Girona – Madremanya. Any 2009 
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* No es disposa de dades del mes de desembre. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ATM àrea de Girona. 

 

3.4.4. Impactes ambientals de les infraestructures viàries 

En aquest apartat es vol realitzar un breu anàlisis de l’impacte ambiental de les 
infraestructures viàries presents al municipi, segons les condicions que aquestes 
presenten actualment, però cal tenir en compte que el PTIC preveu una sèrie actuacions 
viàries i ferroviàries amb uns efectes molt importants sobre el municipi de Bordils. Tot i això, 
es fa especial incidència en l’estat actual, ja que l’actuació prevista més important, el 
desdoblament de la C-66 i el seu trasllat a l’exterior del nucli mitjançant la construcció de la 
variant a Bordils, ja ha estat sotmesa al procediment d’avaluació d’impacte ambiental. 

Primerament però, cal tenir en compte que un estudi d’impacte ambiental, i en concret un 
estudi d’impacte ambiental d’infraestructures viàries, és un document molt extens, que 
segueix una metodologia marcada per la legislació vigent en matèria d’avaluació ambiental, i 
que per aquests mateixos motius, no s’encabeix en el context de l’Agenda 21 Local. Tot i això, 
des d’aquest document, es vol realitzar una aproximació a l’anàlisi dels impactes més 
importants de les infraestructures viàries presents, sense la voluntat, en cap moment, que 
aquest pugui substituir un procés d’avaluació d’impacte ambiental. 

Tot seguit, es fa una valoració qualitativa dels impactes més rellevants, així com una 
caracterització dels mateixos, la terminologia utilitzada serà la que s’utilitza i es descriu en el 
RD1131/1998 de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució del Reial 
Decret Legislatiu 1.302/1986, de 28 de Juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, tot i que 
aquesta llei no és d’aplicació en el present estudi. Els impactes es caracteritzen segons siguin: 
Compatibles, Moderats, Severs, Crítics. 

 

3.4.4.1. Medi físic 

Pel que fa al medi físic, el primer element que es considera afectat és el sòl. La presència de 
les infraestructures viàries en si mateix ja suposa una pèrdua de la capa superficial del sòl, així 
com la compactació dels horitzons inferiors. Tot i això, la construcció de la carretera actual (C-
66) no va comportar un moviment de terres massa considerable, degut al relleu molt planer 
del municipi. En aquest sentit, la futura C-66, desdoblada i traslladada al sud del nucli, 
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suposarà un major impacte en aquest vector que no pas el seu traçat actual, pel que fa a 
moviments de terra i efectes sobre el sòl.  

També es produeix un increment sonor, tant a les pròpies vies com en els seus entorns, fruit 
dels sorolls produïts pel pas dels vehicles, aquest efecte és intermitent, però continu en el 
temps, i es veu incrementat per l’elevat pas de vehicles pesants que presenta la xarxa 
principal.  

La direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge va 
realitzar al llarg del període 2002-2003, una acció de control per determinar els nivells de 
soroll de referència de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya. En la següent taula es 
mostren els nivells límit d’immissió d’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la 
contaminació acústica: 

Taula 3.4-6: Valors límits d’immissió 

Valor límit d’immissió 
(LAr en dB(A)) 

Valors d’atenció 
(LAr en dB(A)) Zona de sensibilitat 

Dia Nit Dia Nit 

A, alta 60 50 65 60 

B, moderada 65 55 68 63 

C, baixa 70 60 75 70 
Font: Llei 16/2002, de protecció de la contaminació acústica. 

 

A les infraestructures existents, els són d’aplicació els valors d’atenció que corresponen a una 
Zona B de sensibilitat acústica moderada o una Zona C de sensibilitat acústica baixa. A partir 
de les dades obtingudes del Pla de mobilitat del Gironès la intensitat de soroll de la C-66 es 
troba entre 60-65 dBA en el període diürn, i entre 55 i 60 dBA en el període nocturn, pel que 
es situa dintre dels límits establerts. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que el trasllat de la C-66 a l’exterior del nucli suposarà 
una millora en quan al soroll respecte als habitatges que limiten amb l’actual carretera, a 
l’interior del nucli. 

Pel que fa a la contaminació lumínica, la pròpia presència de les infraestructures en provoca un 
augment, a conseqüència de la il·luminació viària i del pas dels vehicles. Aquest impacte es 
dóna actualment sobretot amb la il·luminació viària present al llarg de la carretera C-66 a 
l’interior del nucli, amb una il·luminació més pròpia d’una infraestructura viària que d’un carrer 
urbà. Amb el trasllat a l’exterior d’aquesta via, es permetrà adequar els punts d’il·luminació 
presents al llarg d’aquesta via, per a fer-los molt més compatible a l’àmbit urbà on es troben 
ubicats. Així mateix, a les dues sortides previstes de la futura C-66 a Bordils, aquest efecte es 
veurà incrementat, tot i que es pot considerar que té un efecte moderat. 

Com qualsevol procés constructiu, les infraestructures han comportat una compactació i 
impermeabilització del sòl, amb la disminució que això comporta en la recàrrega del aqüífers 
(aigües subterrànies), en augmentar l’escorrentia superficial i disminuir la infiltració de les 
aigües plujanes, tot i que gran part d’aquestes es recollida als laterals de les pròpies vies. 

En aquest sentit, el pas dels vehicles suposa, donades les pèrdues que alguns dels mateixos 
tenen d’olis i combustibles, que queden dipositats sobre els vials, que quan es produeixen 
precipitacions, la superfície de la carretera sigui netejada per la pluja, amb la contaminació 
dels sòls per infiltració als vorals de l’aigua amb les restes d’aquests olis i combustibles. 

Tot i això, l’impacte més rellevant en la construcció d’aquestes infraestructures és aquell que 
es produeix sobre la dinàmica fluvial, amb l’augment del risc d’inundabilitat que suposa la 
introducció d’una infraestructura lineal perpendicular al traçat del cursos fluvials.  

En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua va aprovar l’any 2008, el document “Planificació 
de l’Espai Fluvial de les Conques del Baix Ter” en el qual es realitza una àmplia diagnosi sobre 
la dinàmica fluvial d’aquest riu i dels seus afluents, i en el que es delimiten les zones 
potencialment inundables.  



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Bordils 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  186 

3.4.4.2. Medi biòtic5 

En quant al medi biòtic, els impactes més importants es centren principalment en la pèrdua 
d’hàbitats i la seva pertorbació i en l’efecte barrera, amb el conseqüent aïllament de poblacions 
(amfibis, rèptils i mamífers) i atropellament de fauna. 

Segons Rossell i Verdasco (Any 1999), les carreteres amb un efecte barrera més important són 
les que tenen una intensitat mitjana diària (IMD) igual o superior als 1.000 vehicles i una 
amplada superior als 12 metres. Segons aquests mateixos autors (Any 2000), el llindar en el 
qual una carretera esdevé una barrera infranquejable per a la fauna és una IMD igual a 
10.000. 

Taula 3.4-7: Infraestructures principals a Bordils i el seu efecte barrera 

Carretera IMD 
(vehicles/dia) 

Impacte 

C-66 16.000 
Efecte barrera molt important, tot i que permeable per la presència 
de diversos cursos fluvials. 
Dificulta la connectivitat entre el Massís de les Gavarres i el riu Ter. 

GIV-6701 600-800 Efecte barrera molt poc important. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de PTiOP. 
 

Així doncs, i tal i com és d’esperar, la C-66 és la principal infraestructura viària que presenta 
un efecte barrera remarcable, fet que es veu agreujat per la proximitat a la línia de ferrocarril 
Barcelona – Girona - Portbou. És de preveure que amb la construcció de la futura autovia, que 
desdobla la via, aquest efecte augmentés, si bé l’estudi d’impacte ambiental efectuat durant el 
procés de definició d’aquesta nova via ha d’haver permès garantir el correcte tractament dels 
passos d’aigua existents per mantenir la connectivitat, que aquest punt es limitarà als cursos 
fluvials existents.  

 

3.4.4.3. Paisatge 

El medi perceptual és un medi que normalment resulta afectat de manera destacable en gran 
part de les infraestructures viàries, tant durant la construcció com durant el seu funcionament, 
sobretot arran de l’impacte visual que causen les estructures lineals en el paisatge. 

De la mateixa forma que en els vectors anteriors, l’impacte més important sobre el paisatge de 
Bordils el crea la C-66, per les seves majors dimensions, impacte que es veurà agreujat per la 
futura autovia, per estar subjecta a una major linealitat, i per tant que es pot adaptar en 
menor grau al territori sobre les que s’insereix.  

Pel que fa a la resta de vies locals, donades les seves reduïdes dimensions, aquest impacte es 
minimitza en gran mesura. 

 

3.4.4.4. Medi socioeconòmic 

La presència de la C-66 suposa, en l’àmbit socioeconòmic, un efecte molt rellevat de caire 
positiu, ja que és la via que permet connectar el municipi amb la capital, Girona, i altres 
poblacions que ofereixen treball i serveis a la població de Bordils, com Celrà, o la Bisbal.  

Pel que fa al risc per a la seguretat de les persones, segons dades del Servei Català de Transit, 
la via que presenta un major nombre d’accidents és la C-66 al llarg de tot el seu traçat, si bé 
no es té constància de cap accident mortal a Bordils en els darrers anys. Pel que fa al propi 

                                           
5 Aquest punt es complementarà amb la redacció de l’Estudi de Connectivitat Social, Ecològica i Paisatgística que es 
redacta de forma complementària a l’Agenda 21 Local. 
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municipi, i donat que actualment aquesta via creua el nucli urbà, els punts més conflictius i 
perillosos es troben a les cruïlles que s’hi originen, separant el Barri antic del barri de l’estació. 

Fotografia 3.4-8: Pas de la C-66 a l’interior del nucli de Bordils 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Pel que fa a les vies locals, tot i que el risc disminueix per a les persones disminueix per la 
menor velocitat a la que es transita per les mateixes, la utilització de les mateixes per part de 
la població com a vies de passeig i esbarjo, crea un conflicte amb el transit de vehicles, ja que 
les dimensions de les mateixes fan que, en determinats punts, el pas simultani de dos 
vehicles, i de població a peu o amb bicicleta, estigui compromès. 

 

3.4.5. Mobilitat no motoritzada 

Aquest punt, analitza aquella mobilitat no motoritzada al municipi, excepte aquella realitzada 
per la xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals, tractats a l’apartat 3.1.8 
d’aquest document. Així, aquest punt tracta per una banda la mobilitat en bicicleta, i per altra 
banda la mobilitat peatonal. 

3.4.5.1. Mobilitat en bicicleta 

Una alternativa a la mobilitat motoritzada és la bicicleta, que es fa servir per desplaçaments 
mitjans i alhora de practicar esport. La bicicleta com a mitjà de transport és una modalitat que 
va a l’alça és econòmica, sostenible i saludable. 

La xarxa de carrils bicicleta és aquella on els únics vehicles autoritzats per circular en vial són 
els cicles i les bicicletes. Al municipi de Bordils hi ha, actualment, un tram de carril bicicleta 
des del cementiri fins a la comporta del rec gran, així mateix, hi ha previsió de construir-ne un 
entre els nuclis de Celrà i Sant Joan de Mollet, que passaria també pel nucli de Bordils.  

Al nucli, també hi ha alguns punts on del estacionar les bicicletes, aquests es troben al costat 
de l’església, a la zona del CEIP de Bordils i la zona esportiva, al Pavelló del Torrent i a 
l'Ajuntament. 
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Fotografia 3.4-9: Aparcament per a bicicletes al costat de l’església 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

3.4.5.2. Mobilitat peatonal 

El mode de transport més còmode, i sostenible, per als desplaçaments interns al nucli és a 
peu, tot i que la presència de determinades infraestructures, com la carretera C-66 que 
divideix el nucli i l’elevat pas de vehicles pesants per aquesta via són alguns elements que ho 
dificulten. Els punts més conflictius per a la mobilitat peatonal són, coincidint també amb punts 
conflictius per a la mobilitat rodada del nucli, les cruïlles de l’Avinguda de Montserrat i el carrer 
de Almeda amb la pròpia C-66, tot i que aquests punts disposen d’una regulació semafòrica. 

Fotografia 3.4-10: Regulació semafòrica de la C-66 a ñ¡interior del nucli 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Pel que fa a la disposició d’àrees destinades exclusivament al pas de vianants, en el nucli de 
Bordils no n’hi ha cap, tot i que tampoc es considera imprescindible, donades les seves 
dimensions i el trànsit interior (a part del de la C-66). En aquest sentit, però, els carrers 
situats en torn a l’església presenten una pavimentació diferenciada que afavoreix la 
pacificació del trànsit. Així mateix, al nucli hi ha diversos punts que presenten ressalts 
instal·lats per tal de limitar la velocitat dels vehicles. 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Bordils 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  189 

Fotografia 3.4-11: Pavimentació diferenciada a la zona del barri antic 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Fotografia 3.4-12: Senyalització i ressalts situats a la zona del CEIP de Bordils 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Des de l’aprovació de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, modificada pel decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, 
i el Decret 135/1995, de 24 de març, que desplega i aprova el Codi d’accessibilitat, alguns 
municipis han començat a implantar plans d’accessibilitat als seus nuclis urbans i equipaments.  
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B. Diagnosi estratègica  

3.4.6. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi Estratègica 

Excel·lents nivells d’accessibilitat del municipi a la xarxa de carreteres principals 

Bordils es troba proper a un punt del territori on conflueixen diverses infraestructures de 
comunicació molt importants en el conjunt territorial (Nus AP-7 – N-II, C-66) el que li permet 
gaudir d’una excel·lent accessibilitat a aquestes infraestructures de comunicació. Així mateix, 
també disposa d’una estació ferroviària, tot i que aquesta actua com a estació secundària, de la 
línia Ca2 Barcelona – Girona – Portbou.  

Temps de recorregut entre Bordils i diverses poblacions 

Població Temps Població Temps 

Celrà 9 min. Girona 23 min. 

La Bisbal d’Empordà 21 min. Figueres 39 min. 

Palafrugell 40 min. Barcelona 1h 17 mín. 

  

 

 

Mobilitat principalment cap a fora del municipi i saldo de desplaçaments  
(Atrets - Generats) negatiu 

Relació entre desplaçaments intermunicipals i intramunicipals obligats diaris. 
Bordils. Any 2001. 

 
 

El flux de mobilitat de Bordils es dóna sobretot a nivell intermunicipal (80,5%), i especialment cap 
a fora del municipi (63% del total). A Bordils, doncs, es generen més desplaçaments cap a 
l’exterior que no pas cap a l’interior del municipi, o bé desplaçaments interiors. Aquests 
desplaçaments es generen, sobretot, per motius laborals, essent les poblacions de Girona i Celrà 
les que presenten una major relació de desplaçaments amb Bordils. 

 

Bordils 
153 desplaçaments diaris 

 

Altres municipis 

496 desplaçaments diaris 139 desplaçaments diaris 
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El flux de mobilitat es dóna principalment a l’interior de la mateixa comarca, en 
municipis propers i ben connectats amb Bordils 

Desplaçaments obligats cap al municipi Desplaçaments obligats des del municipi 
Per motiu de treball 
137                                                           24% 
Punts d’origen 
- Gironès                                                62,7% 
- Resta Catalunya                                    37,3% 

Per motiu de treball 
434                                                               76% 
Punts de destí 
- Gironès                                                     72,1% 
- Resta Catalunya                                         27,9% 

Per motiu d’estudi 
39                                                          22,2% 
Punts d’origen 
- Gironès                                                89,7% 
- Resta Catalunya                                    10,3% 

Per motiu d’estudi 
137                                                             77,8% 
Punts de destí 
- Gironès                                                     84,7% 
- Resta Catalunya                                         15,3% 

Totals 
176                                                        23,6% 

 
 
 
 

 
Bordils 

Totals 
571                                                             76,4% 

 

 

 

IMD elevada a la C-66, i amb tendència a augmentar, tot i que se’n preveu la seva 
ampliació i desplaçament a l’exterior del nucli 

 

IMDs de les carreteres a Bordils i la seva evolució 

Ctra. Definició tram IMD %VP  Any 

GIV-6701 De la C-66 (Bordils) a Corçà, per Madremanya 778 2,48% 2008 

GIV-6701 Tram Bordils – Sant Martí Vell 691 4,79% 2008 

GIV-6701 Tram Sant Martí Vell - Madremanya 764 4,37% 2008 

C-66 Sant Joan de Mollet - Flaçà 2.827 8,80% 2003 

C-66 Corçà – Girona (Pla de Campdorà) 14.515 5% 2006 

C-66 Corçà – Girona (Pla de Campdorà) 16.004 5,34% 2007 

%VP: Percentatge de vehicles pesants. 
 

Pel que se’n pot extreure de l’anterior taula, és evident que la carretera que suporta una major 
intensitat de trànsit és la C-66, amb més de 16.000 desplaçaments diaris l’any 2007, i un 5,34% 
de vehicles pesants, amb un increment del 10% respecte les dades de l’any 2006. 

El PITC preveu el desdoblament de la C-66 i la seva reconversió en Autovia. En aquest sentit, es 
considera que aquesta actuació suposarà un important avanç pel que fa a mobilitat viària a 
Bordils, ja que en construir-se la variant, el trànsit de pas serà eliminat del centre del nucli urbà 
de Bordils, amb les millores que això suposa a nivell de seguretat per a vianants i de contaminació 
acústica. 

Cal tenir en compte, però, que un cop desenvolupada aquesta autovia, la connexió de Bordils amb 
la ciutat de Girona, principal focus emissor i receptor de desplaçaments, continuarà essent 
majoritàriament per la via actual, doncs la C-66 anirà a buscar una connexió amb la Autovia A2, 
cap al nord. 
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La gran majoria de desplaçaments es fan amb el vehicle privat 

Més del 90% dels desplaçaments obligats, tant intermunicipals com intramunicipals, l’any 2001, 
es van realitzar amb el vehicle privat. Cal tenir en compte que aquestes dades van ser preses 
l’any 2001, i que d’ençà fins a l’actualitat, el sistema de transport col·lectiu de viatgers per 
carretera ha millorat substancialment, especialment amb l’entrada en funcionament de l’ATM de 
l’àrea de Girona.  

En aquest sentit, i segons mostren les dades de l’ATM àrea de Girona, el nombre de passatgers 
transportats per les línies Girona – Flaçà (L200) i Girona – Madremanya (L202), entre els mesos 
de gener i novembre de l’any 2009, és de 47.809 i 2.361 respectivament, el que equival a una 
mitjana de 4.346 i 215 passatgers/mes, o bé 145  i 7 passatgers diaris. 

 

 

 

Índex de motorització elevat, però amb senyals de contenció els darrers anys 

Distribució per tipologia de vehicles (any 2008)               Evolució de l’Índex de motorització 
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En els darrers 18 anys l’índex de motorització ha augmentat, passant dels gairebé 650 
vehicles/1000 habitants de l’any 1991 als poc més de 860 de l’any 2008. Aquesta tendència a 
l’alça, però, s’ha vist frenada des de l’any 2004, any a partir del qual l’índex de motorització de 
Bordils s’ha mantingut força estable.  

La comparació entre les dades de l’índex de motorització de Bordils amb les de la resta de la 
comarca del Gironès i amb Catalunya permet observar com aquest índex al municipi és superior al 
total de Catalunya i al de la resta de la comarca. Aquest fet es dóna amb molta assiduïtat en els 
municipis de petites dimensions com és el cas de Bordils, i a on bona part de la població es 
desplaça a d’altres municipis propers de majors dimensions, com poden ser Celrà o Girona, amb el 
vehicle privat, tant sigui per motius d’estudi com de treball.  
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Impactes ambientals moderats-compatibles de les  
infraestructures viàries presents, però augment del risc per a les persones 

En general, i sense voler substituir el procés d’avaluació d’impacte ambiental de les 
infraestructures viàries, tant la C-66 com les diferents vies locals d’accés als masos del municipi, 
presenten un impacte moderat-compatible pel que fa als medis físic, biòtic i perceptual, sobretot 
per la seva adaptació a la morfologia del territori i a les seves dimensions (Si bé l’impacte de la C-
66 es considera major per la intensitat de trànsit que presenta, així com pel fet de travessar el 
nucli urbà de Bordils, el que n’augmenta el risc per a les persones i l’impacte acústic). 

Amb la construcció de la futura C-66, desdoblada, creant una variant pel sud del nucli, amb dos 
accessos a Bordils és de preveure que els riscos per a les persones es minimitzin, si bé 
augmentaran els impactes ecològics i paisatgístics d’aquesta nova via, que pot suposar un 
important efecte barrera entre el Massís de les Gavarres i el sistema fluvial del riu Ter, pel que 
serà necessari garantir un correcte tractament de les obertures resultants dels cursos fluvials que 
creuen aquesta via per tal de que siguin útils com a passos de fauna. En aquest sentit, el projecte 
constructiu d’aquesta via s’ha sotmès al procediment d’avaluació d’impacte ambiental, pel que, a 
priori, aquests aspectes han d’haver estat considerats en la seva fase de disseny. 

 

 

 

 

Baixa presència d’itineraris per a bicicleta i per a vianants, tot i que se'n fa la previsió 

El nucli de Bordils hi ha un tram obert de carril bicicleta entre el cementiri i la comporta del rec 
gran, i hi ha la previsió de crear-ne un que uneixi els nuclis de Celrà i Sant Joan de Mollet, que 
també passaria pel nucli de Bordils. 

També hi ha, al nucli, àrees destinades exclusivament al pas de vianants, sobretot al barri antic, 
on recentment s'ha tancat al trànsit la plaça del Poble. En aquest sentit, també, els carrers situats 
en torn a l’església presenten una pavimentació diferenciada que afavoreix la pacificació del 
trànsit. Així mateix, al nucli hi ha diversos punts que presenten ressalts instal·lats per tal de 
limitar la velocitat dels vehicles. 

Els punts més conflictius per a la mobilitat peatonal són, coincidint també amb punts conflictius 
per a la mobilitat rodada del nucli, les cruïlles de l’Avinguda de Montserrat i el carrer de Almeda 
amb la pròpia C-66, tot i que aquests punts disposen d’una regulació semafòrica. 
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3.4.7. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

Bona accessibilitat a la xarxa de carreteres principals i infraestructures de mobilitat 

La major part dels desplaçaments intermunicipals es realitzen a poblacions properes 

Impactes positius pel que fa al desenvolupament econòmic per part de les infraestructures viàries 

Presència de l’estació de ferrocarril Bordils - Juià, tot i que aquesta actua com a estació 
secundària, és a dir, que no hi tenen parada tots els trens 

La regulació semafòrica de la C-66 al seu pas pel nucli i els ressalts situats a la calçada en 
diversos carrers de Bordils, suposen una millora per a la seguretat de les persones, en reduir la 
velocitat dels vehicles 

Bona disponibilitat, en general, pel que fa a aparcaments, tot i que l'aparcament de vehicles que 
es realitza al llarg dels laterals de la C-66 pel seu pas pel nucli genera un risc per a les persones 

 

Punts febles 

La C-66, divideix el nucli per la meitat, presenta una elevada intensitat de transit i una tendència 
a l’alça, suposant un elevat risc per a les persones, sobretot per a vianants 

Elevat pas de vehicles pesants pel nucli de Bordils 

Dependència del vehicle privat com a mitjà de transport 

Conflicte entre el pas de vehicles i vianants en diferents punts de les vies locals del municipi 

Elevat índex de motorització 

Aparcament de vehicles als laterals de la C-66, generen en risc per a les persones 

Poca utilització del transport públic 

 

Oportunitats 

El desdoblament de la C-66 i la construcció d’una variant a Bordils, així com la construcció d'una 
rotonda a l'extrem oest del nucli, ha de suposar una millora pel que fa als impactes sobre el risc 
de les persones d’aquesta via, al nucli de Bordils, i treure el pas de vehicles pesants a l’exterior 

L’ATM de l’àrea de Girona ha suposat una millora en la xarxa de transport públic, però encara 
falten molts aspectes a millorar pel que fa a freqüències i horaris 

La localització tant concreta que es dóna dels focus de mobilitat, com són les instal·lacions de 
Girona Fruits i Càrniques Juià, permet actuacions dirigides i específiques 

El Pla d’infraestructures del transport de Catalunya i el Pla de transport de viatgers de Catalunya  
recullen actuacions que poden suposar una millora molt important pel que fa al transport públic 
ferroviari (tramvia Aeroport – Girona – Flaçà i creació d’un servei de rodalia entre Flaçà i 
Riudellots de la Selva) amb un augment considerable d’expedicions diàries de servei de ferrocarril 

El perfil tan planer del municipi permet la utilització de la bicicleta o els desplaçaments a peu 

Es vol redactar un Pla d’Accesibilitat del nucli urbà de Bordils 

 

Amenaces 

La construcció de la C-66, desdoblada, i per l’exterior del municipi, pot suposar un major impacte 
ambiental i paisatgístic que el seu traçat actual, i suposar un efecte barrera important entre el 
Massís de les Gavarres i el sistema fluvial del riu Ter 
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3.5. Balanç de l’aigua 

A. Memòria descriptiva 

En aquest apartat s’avalua l’estat actual relatiu a la gestió de l’aigua de Bordils, la seva 
captació passant pel seu ús i finalment al seu abocament. 

Cada cop més l’aigua potable és un recurs escàs i al mateix temps imprescindible per al 
desenvolupament. Per aquests motius fa que hi hagi una extensa legislació i control per part 
dels organismes competents. 

La normativa referent a l’aigua, està davant un panorama dividit pel marc legal europeu, 
l’estatal i l’autonòmic.  

Dins el marc europeu hi ha: 

• Directiva 76/464 relativa a disminuir substàncies perilloses en el medi aquàtic.  

• Directives 75/440, 79/869 i 80/68 en referència a la qualitat de l’aigua per consum humà. 

• Directiva 80/68 sobre la qualitat de les aigües subterrànies. 

• Directiva 70/160 sobre normatives d’aigües de bany.  

• Directiva 91/271 sobre aigües residuals urbanes.  

• Directiva 91/676 sobre contaminació de nitrats.  

• Directiva 86/278 sobre l’ús de fangs en agricultura. 

 

A nivell estatal hi ha: 

• La Ley 29/85 d’aigües.  

• El RD 1138/1990 sobre qualitat i control d’aigües de consum públic. 

• El RD 606/2003 sobre domini públic. 

 

I finalment, a nivell autonòmic: 

• La Llei 17/87 refosa pel decret 1/98.  

• La Llei 5/1990 sobre infraestructures hidràuliques.  

• La Llei 6/1999 sobre ordenació, gestió i tributació de l’aigua.  

• El Decret 188/199 de regulació de les deduccions sobre la tributació sobre l’aigua.  

• La Llei 5/1981 de tractament i abocaments d’aigües residuals.  

• La Llei 19/91 sobre la reforma de la junta de sanejament.  

• El Decret 320/1990 sobre el cànon de sanejament.  

• La llei 7/1994 i el decret 83/1996 que regula l’abocament d’aigües residuals.  

• El decret 130/03 on es reglamenten els serveis públics de sanejament.  

 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és l’ens responsable del sanejament i abastament en alta, 
és a dir, fora de l’àmbit municipal, i executa de policia del domini públic hidràulic i les seves 
zones d’influència. A més, és el responsables de l’atorgament de les autoritzacions i les 
concessions, així com de l’administració i control dels aprofitaments hidràulics, el control de la 
qualitat i la quantitat de les aigües. També de la promoció, construcció i explotació de les 
obres hidràuliques competència de la Generalitat i la determinació de les zones inundables, 
entre d’altres. 

 

Pel que fa a l’administració local, aquesta té competències en l’abastament domiciliari o 
abastament en baixa, és a dir, a dins de l’àmbit municipal, el sanejament dins del municipi o 
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sanejament en baixa, el control sanitari de les aigües residuals. No obstant això els municipis 
poden no exercir directament aquesta funció i contractar a una empresa de gestió del servei 
de subministrament domiciliari d’aigua. 

 

3.5.1. Abastament d’aigües 

Pel que fa a la gestió de l’aigua en el municipi de Bordils té la concessió administrativa 
l’empresa Prodaisa, qui en fa la distribució i té cura de les captacions d’abastament per ús 
públic i la seva potabilització. Al terme municipal existeixen diversos abastaments d’aigua 
(legalitzats o no), mitjançant fonts pròpies, tant destinats a ús agrícola com domèstic, i també 
en casos d’habitatges aïllats. 

 

3.5.1.1. Captació, potabilització, distribució i subministrament 

A Bordils, des de 1993, l’empresa concessionària de la xarxa pública és Proveïments d’Aigües 
SA. (Prodaisa) la qual té la seva seu a Girona.  

Referent a la captació d’aigua al nucli de Bordils es fa a través d’una xarxa formada per un 
total de 1.374m. de canonades de distribució. Els dos punts d’abastament s’anomenen Pou 
Nou i Pou Vell, i entre els dos distribueixen 15.408 m3. Aquests pous apliquen una cloració al 
dipòsit. 

El material de la xarxa és de PVC, PE i part de fibrociment. Segons Prodaisa es realitzen les 
actuacions habituals de manteniment (reparacions de fuites, manteniment de captació i 
dipòsit). No hi ha una zona conflictiva concreta on hi hagi més necessitat de manteniment, 
però s’hauria de substituir la part de canonades de fibrociment per PVC i PE. La pressió 
existent a la xarxa és de 4,4 kg/cm2. 

Bordils disposa del “dipòsit de Bordils” amb capacitat d’emmagatzematge de 300 m3. Els 
resultats dels paràmetres sobre la qualitat de l’aigua del dipòsit de Bordils compleixen amb el 
que marca el R.D. 140/2003 de 7 de febrer pel que s’estableixen els criteris de la qualitat de 
l’aigua de consum humà. 

 

3.5.1.2. Qualitat de l’aigua de l’abastament 

Els controls analítics de la xarxa d’aigua es realitzen en diversos punts, de forma periòdica tal i 
com mana la normativa vigent recollida en el RD 140/2003 sobre els paràmetres i valors que 
han de complir les aigües potables, així com les normes UNE-EN de substàncies utilitzades en 
el tractament d’aigua de consum humà, les dades dels laboratoris de control de la qualitat de 
l’aigua de consum humà i els mètodes d’assaig. Finalment també en regula la periodicitat i 
nombre mínim de mostres de cada sistema d’abastament, segons el nombre d’habitants 
abastats. 

Segons l'article 30 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer i l'ordre SCO/1591/2005, de 30 
de maig sobre el SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo), les 
empreses subministradores han de dur a terme les corresponents analítiques de l’aigua 
d’abastament, atenent als criteris fixats per la legislació vigent per a la població, tot oferint les 
garanties sanitàries pertinents. Prodaisa és responsable d'actualitzar i mantenir les analítiques 
que realitza de tots els seus abonats. 

Són aigües potables aquelles que contenen substàncies dissoltes en una proporció no superior 
a la determinada per la llei que regula la potabilitat de les aigües de consum públic. L’estat 
regula la potabilitat de les aigües (BOE 20.09.90) conjuntament amb altres institucions, com 
és el cas de l'ASAC, l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya. 
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Les aigües potables tenen controlats els caràcters: organolèptics, fisicoquímics, relatius a les 
substàncies no desitjables, relatius a les substàncies tòxiques i microbiològics. El sabor és un 
caràcter organolèptic. El gust de l’aigua pura no és agradable; diem que una aigua té bon gust 
si la seva composició fa que li trobem un sabor agradable.  

Les característiques organolèptiques de l’aigua són el color, la turbidesa, l’olor i el sabor. 
L’aigua potable ha de ser incolora, transparent, tenir un sabor agradable i no fer olor. El sabor 
i l’olor són dues característiques relacionades entre elles. 

Els caràcters físics controlables, entre altres, són la temperatura, que no ha de superar els 
25ºC, i el pH, que ha de tenir valors entre 6,5 i 8,5 i en cap cas superar el valor de 9,5.  

Els caràcters químics es refereixen a les concentracions de substàncies que conté l’aigua, que 
no poden superar unes determinades concentracions. Algunes d’aquestes substàncies són 
indispensables per al bon desenvolupament de l’organisme humà: la falta de calci pot produir 
raquitisme als infants, la falta de ferro provoca l’anèmia, el sodi i el potassi intervenen en la 
producció i transmissió de missatges nerviosos. Però, cadascuna d’elles en excés pot ser 
perjudicial per a l’organisme.  

Hi ha d’altres substàncies que encara que puguin estar contingudes a les aigües, la seva 
presència no és desitjable i, per tant, ha de ser mínima, no pot superar 100 micrograms per 
cada litre d’aigua. Entre aquestes hi ha: nitrats, nitrits, amoníac, hidrocarburs, fòsfor, fluor, 
cobalt, bari, plata, etc. 

També hi han les substàncies tòxiques com ara el mercuri, níquel, plom, plaguicides etc., 
aquests no poden superar els 50 micrograms per litre, ja que en quantitats superiors són 
causa de diverses malalties. 

I finalment l’anàlisi dels caràcters microbiològics;no poden ser presents en l’aigua potable cap 
dels microorganismes bacterians o vírics causants de trastorns, principalment intestinals. Són 
eliminats amb tractaments químics de les aigües. 

 
El principal inconvenient del cas del municipi de Bordils pel que fa al subministrament és la 
qualitat de les aigües. Per aquest motiu, des de setembre de 2009 es va rebre una subvenció 
de l’Agència Catalana de l’Aigua per l’execució d’actuacions d’abastament en alta, amb 
l’objectiu de connectar les xarxes d’aigua potable de Celrà i Bordils per tal de barrejar les 
aigües i de subministrar aigua sense superar els 50 mg/l de nitrats. Aquesta barreja es dur a 
terme al dipòsit de Bordils. 

Actualment, dels 1.400 habitants, 626 estant connectats a la xarxa d’aigua potable (dada de 
l’últim trimestre de 2009). La resta de la població no connectada és degut al fet que viuen fora 
de l’entorn urbà, en habitatges disseminats i el seu abastament és a través de pous propis. 

Les dades disponibles d’analítiques d’aigua provenen de dos punts de mostreig: del dipòsit i 
d’una font pública del municipi. A continuació es mostren les analítiques d’aigua de l’any 2009, 
facilitades per l’Ajuntament de Bordils i realitzades pel laboratori d’Aigües de Banyoles (Taula 
3.4-1 a i b): 

Taula 3.5-1a: Analítica de la xarxa d’aigua potable de Bordils – Font pública 

FONT PÚBLICA Unitats 
Valor 

paramètric 

Resultat 
Gen. 
2009 

Resultat 
Jul. 
2009 

Resultat 

 Set. 
2009 

Mètode analític 

A) Paràmetres micobiològics 

Escherichia coli Ufc/100ml 0 Ufc en 
100 ml 

0 0 0 Filtració en membrana 
Medi cromogènic 

Enterococs Ufc/100ml 0 Ufc en 
100 ml 

s.d. s.d. 0 Filtració en membrana 
medi Slanetz i Bartley 

Clostridium 
perfringens 

Ufc/100ml 0 Ufc en 
100 ml 

s.d. s.d. 0 Filtració en membrana 
medi m-CP incubació 
anaeròbica 
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Taula 3.5-1a: Analítica de la xarxa d’aigua potable de Bordils – Font pública 

FONT PÚBLICA Unitats 
Valor 

paramètric 

Resultat 
Gen. 
2009 

Resultat 
Jul. 
2009 

Resultat 

 Set. 
2009 

Mètode analític 

B1, C) Paràmetres químics i indicadors 

Nitrat Mg/ l NO3 
- 50 44,9 43,4 48,8 Espectofotometria 

d’absorció molecular - UV 

Nitrit Mg/l NO2
- 0,5 s.d. s.d. 0,01 Espectofotometria 

d’absorció molecular amb 
sulfalinamida i NNED 

Amoni Mg/l NH4
+ 0,5 <0,2 <0,2 <0,2 Espectofotometria 

d’absorció molecular 

Bacteris 
coliformes 

Ufc/100 ml 0/10(*) uf 
en 100 ml 

0 0 0 Filtració amb membrana 
medi cromogènic 

Recompte de 
colònies a 22ºC 

Ufc/1 ml Sense 
canvis 
anòmals 

s.d. s.d. 0 Sembra en placa 

Clor lliure 
residual 

Mg/l Cl2 1 0,38 0,32 1,20 Fotometria DPD 

Clor combinat 
residual 

Mg/l Cl2 2 <0,1 0,20 0,10 Fotometria DPD 

Color Mg/l Pt/Co 15 <5 <5 <5 Espectofotometria 

Conductivitat uS/ cm a 
20º 

2500 608 661 658 Conductivimetria 

Olor Índex de 
dilució 

3 a 25 ºC <3 <3 <3 Assaig organolèptic 

pH pH 6,5 – 9,5 7,44 7,29 738 Electrometria 

Sabor Índex de 
dilució 

3 a 25 ºC <3 <3 <3 Assaig organolèptic 

Terbolesa U.N.F. 5 <0,1 0,26 0,19 Nefelometria 

 

Taula 3.5-1b: Analítica de la xarxa d’aigua potable de Bordils – Dipòsit 

DIPÒSIT Unitats Valor 
paramètric 

Resultat 
Març 
2009 

Resultat 
Maig 
2009 

Resultat 
Nov.200

9 
Mètode analític 

A) Paràmetres micobiològics 

Escherichia coli Ufc/100ml 0 Ufc en 
100 ml 

0 0 0 
Filtració en membrana 
Medi cromogènic 

Enterococs Ufc/100ml 0 Ufc en 
100 ml 

s.d. 0 s.d. 
Filtració en membrana 
medi Slanetz i Bartley 

Clostridium 
perfringens 

Ufc/100ml 0 Ufc en 
100 ml 0 0 0 

Filtració en membrana 
medi m-CP incubació 
anaeròbica 

Nitrat Mg/ l NO3 
- 50 s.d. 53,1 45,38 Espectofotometria 

d’absorció molecular - UV 

Nitrit Mg/l NO2
- 

0,5 s.d. <0,01 s.d. 
Espectofotometria 
d’absorció molecular amb 
sulfalinamida i NNED 

Amoni Mg/l NH4
+ 0,5 <0,2 <0,2 <0,2 Espectofotometria 

d’absorció molecular 
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Taula 3.5-1b: Analítica de la xarxa d’aigua potable de Bordils – Dipòsit 

DIPÒSIT Unitats Valor 
paramètric 

Resultat 
Març 
2009 

Resultat 
Maig 
2009 

Resultat 
Nov.200

9 
Mètode analític 

A) Paràmetres micobiològics 

Bacteris 
coliformes 

Ufc/100 ml 0/10 uf en 
100 ml 

0 0 0 
Filtració amb membrana 
medi cromogènic 

Recompte de 
colònies a 22ºC 

Ufc/1 ml Sense 
canvis 
anòmals 

0 1 1 
Sembra en placa 

Clor lliure 
residual 

Mg/l Cl2 1 0,66 0,46 0,63 
Fotometria DPD 

Clor combinat 
residual 

Mg/l Cl2 2 <0,1 <0,1 <0,1 
Fotometria DPD 

Clorurs Mg/l Cl 250 s.d. 31,91 s.d. Mètode de Mhor 

Color Mg/l Pt/Co 15 <5 <5 <5 Espectofotometria 

Conductivitat uS/ cm a 
20º 

2500 672 579 603 
Conductivimetria 

Olor Índex de 
dilució 

3 a 25 ºC <3 <3 <3 
Assaig organolèptic 

Oxidabilitat Mg/l O2 5 s.d. 0,56 s.d. Valoració en ebullició i 
medi àcid 

pH pH 6,5 – 9,5 7,38 7,49 7,40 Electrometria 

Sabor Índex de 
dilució 

3 a 25 ºC <3 <3 <3 
Assaig organolèptic 

Sulfat Mg/l SO4 250 s.d. 26,9 s.d.  

Terbolesa U.N.F. 5 0,16 0,21 0,31 Nefelometria 

Font: Aj Bordils – Laboratori d’aigües de Banyoles 

 

A la columna 3 de les Taules 3.4-2 a i b es poden observar els valors paramètrics que 
serveixen com a guia, on s’indiquen les concentracions que no es poden sobrepassar per llei.  

Concretament en aquesta analítica tots els valors estan dins la normalitat. De manera especial 
ens podem fixar amb la concentració de nitrats que es situa a prop del límit, o sobrepassant 
lleugerament el límit (50 mg/l). En cas de sobrepassar aquesta concentració, tal i com 
s’observa a l’analítica de maig de 2009 al punt de mostreig “dipòsit”, cal avisar als veïns, donat 
que concentracions superiors als 50mg/l poden augmentar la metahemoglobina a la sang i 
donar símptomes de rebuig a persones delicades, a infants i dones embarassades.  

Els nitrats apareixen sovint com a principal problema que afecta les xarxes d’aigua gironines, 
relacionat amb la contaminació del subsòl, bàsicament pels purins. El motiu de la subvenció 
rebuda i executada per l’ACA és el de barrejar les aigües potables de Celrà i Bordils per tal de 
disminuir la concentració de nitrats. 

La captació d’aigua de Bordils prové d’un aqüífer dels detrítics plioquaternaris de la dreta del 
Ter que es troba total o parcialment inclòs dins l’àmbit dels aqüífers que engloben la Massa 33 
o Fluviodeltaica del Baix Ter, la qual té una concentració de metall elevada. La seva sobre-
explotació pot comportar que acabi per arrossegar minerals assolint unes concentracions de 
minerals sovint massa altes pel consum humà. 

Segons l’Agenda 21 de la comarca del Gironès, a la comarca existeixen 23 punts de control 
d’aigües subterrànies de l’Agència Catalana de l’Aigua on periòdicament es mesuren diversos 
paràmetres relacionats amb els principals anions i cations i la presència de compostos 
nitrogenats. Al municipi de Bordils hi ha 2 punts de control d’aigües subterrànies on s’observa 
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que l’amoni supera el nivell guia però no la concentració màxima admissible, i que els nitrats 
superen la concentració màxima admissible, però els nitrits són pràcticament indetectables. 
 

3.5.1.3. Usos i consums d’aigua per sectors 

A Bordils, Prodaisa va començar a gestionar el servei d’aigua l’any 1993. A data de 2009 el 
número d’abonats és de 626. 

L’ordenança reguladora de la taxa sobre el servei d’aigua a Bordils (Ordenança fiscal número 
14) no estableix usos diferenciats entre el domèstic i l’industrial. Així doncs, aquesta es troba 
amb una sola tarifa diferenciada per tres blocs en funció dels m3 de subministrament: 

Taula 3.5-2: Taxa del subministrament d’aigua. Quotes any 2009. 

Ús aigua Concepte trams cost € 

Domèstic i Industrial Bloc 1 0 - 6 m3 0,37 

 Bloc 2 > de 6 m3 0,45 

 Bloc 3 Excés de 12 m3 0,65 

 
Quota de servei fix 1,4820 € 

abonat/mes 

 
Dret de connexió a 
la xarxa d’aigua 

 113,00 € 

 
Conservació de 
comptador 

 0,63 € abonat/mes 

 IVA Aigua  7% 

 IVA Comptador  16% 
Font: Prodaisa. 

 

A banda de l’ordenança municipal que determina el cost de subministrament de l’aigua potable 
segons les despeses de subministrament, gestió i inversió, hi ha per un altre costat els costos 
del cànon de l’aigua que determina l’ACA i que serveixen per fer front a les inversions de la 
pròpia Agència respecte al transport en alta de l’aigua i al mateix temps té com a finalitat 
fomentar l’ús eficient de l’aigua i estimular la reducció dels consums més elevats. 

Segons l’Agenda 21 de la comarca del Gironès, el 59,7% del volum facturat a l’any 2003 a 
Bordils era de la xarxa, i la resta de fonts pròpies (40,3 %). I els litres per habitant i dia són 
de 150 (any 2003). 

La gran majoria de volum consumit prové del sector domèstic (veieu taula 3.5-3).  

Taula 3.5-3: Consums d’aigua per sectors de Bordils (m3).  

Consums 2005 2006 variació 

Agrari subterrani s.d. s.d. s.d. 

Agrari superficial s.d. s.d. s.d. 

Industrial pou 7.393 7.906 6,94% 

Industrial xarxa 15.265 19.336 26,67% 

Domèstic 76.769 86.268 12,37% 

Total 99.427 113.510 14,16% 
Font: Fitxa municipal de Bordils. Informe de Sostenibilitat municipal i comarcal de les Comarques Gironines 2008 

 

Existeixen certes bonificacions si hom determina escassetat econòmica podent sol·licitar 
ampliacions dels trams del cànon de l’aigua tal i com s’estableix per Llei. Amb aquesta 
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ampliació s’afegiran 3m3 mensuals per persona als límits de consum d’aigua establert per la 
Llei, ara als 10 m3. També poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua les 
unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75% que computaran com 
a dues persones. 

El total de volum d’aigua posat a xarxa al 2009 a Bordils va ser de 129.455 m3/any. La 
distribució del consum d’aigua potable posada a xarxa no es pot diferenciar en sector 
Industrial, municipal i domèstic, però si que s’observa un augment del total de consum 
conforme s’acosten els mesos d’estiu. És evident l’afectació de l’increment d’usos (reg, 
piscina), i potser a una petita part d’increment de població durant aquest mesos fet que 
comporta augmentar la despesa en consum d’aigua. 

Figura 3.5-1: Volums d’aigua posats en xarxa (m3). Any 2009 
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Font: Prodaisa 

 

Tal i com s’observa a la Figura 3.4-1, si s’agafen com a referència el consum real de l’any 
2009, diferenciat per trimestres, es pot observar l’efecte estacional del consum d’aigua, 
augmentant durant els mesos d’estiu el consum dels mesos d’hivern. 

 

3.5.1.4. Pèrdues 

En totes les xarxes d’aigua hi ha un desfasament entre els volums d’aigua posats a la xarxa 
respecte els volums facturats. Cal recordar que les pèrdues es poden ocasionar per varis 
motius. De manera accidental per rebentades a la xarxa pública; pel buidat de trams de 
canonada per a reparacions; pèrdues donades pel mateix estat actual de la xarxa, petites 
rebentades, o escapaments que estan repartides per tota la xarxa subterrània i que no són 
prou grans com per localitzar-les fàcilment. També existeixen els volums d’aigua que passen 
pel comptador sense que quedin registrats, son els anomenats subcontatges, és a dir petits 
passos d’aigua, que pel petit cabal que passa son insuficients com per fer voltar el marcador. 
També es podrien incloure les possibles ocasions en que es pugui disposar dels hidrants. 
Finalment, també s’inclourien les possibles connexions fraudulentes no detectades. 

A Bordils la xarxa té un grau d’ineficiència no gens menyspreable, proper el de la mitjana de 
Catalunya. I és que les pèrdues al llarg de 2009 van ser d’un 29%. En uns moments com 
l’actual on els problemes de manca general d’aigua és una realitat, la situació actual del 
municipi cal millorar aquesta situació per tal d’adquirir un comportament sostenible. 
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Figura 3.5.-2: Pèrdues a la xarxa d’aigua potable (%). Període 2004-2009 
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Font: Prodaisa. 

 

En la figura 3.5-2 es pot observar la quantitat de pèrdues que hi ha la xarxa d’aigua de 
Bordils.  Els percentatges de pèrdues són els següents: Any 2004: 31,9%;  any 2005: 30,6%; 
any 2006: 29,1%;  any 2007: 31,9%; any 2008: 30,6% i any 2009: 29%. 

 

Es pot analitzar la situació a Catalunya a partir de la informació procedent de la Comissió de 
Preus, i també de les entrevistes realitzades durant la redacció del Pla sectorial d’abastament 
d’aigua a Catalunya, es pot estimar que el rendiment mitjà de les xarxes de distribució d’aigua 
a Catalunya està a l’entorn del 75 %. Aquest valor és una mitjana ponderada, en què les grans 
poblacions (amb rendiments usualment millors) tenen més pes. Aquest rendiment mitjà pot 
qualificar-se d’acceptable, si bé es pot millorar. Normalment s’accepta com a rendiment òptim 
el que se situa entorn del 85 %, si bé existeixen al nostre país alguns serveis encara més 
eficients. Val a dir que, això no obstant, la comparació entre diferents serveis no pot fer-se 
sense analitzar-los detalladament, ja que el rendiment depèn de molts factors que canvien 
d’un servei a un altre: estacionalitat dels consums, dispersió o concentració dels abonats, i 
altimetria de la xarxa.  

Per tant, el rendiment pot utilitzar-se només com un primer indicador, de caire general, de 
l’eficiència d’un servei d’abastament d’aigua. La situació a les petites poblacions, en general, 
és força pitjor que el que apunten aquests valors mitjans. Per començar, hi ha un dèficit molt 
important en el control dels cabals introduïts a la xarxa: en més del 40 % d’aquests nuclis, els 
cabals no es mesuren, cosa que impossibilita que el gestor, normalment el mateix ajuntament, 
pugui avaluar el rendiment i l’eficiència de la xarxa d’abastament. D’altra banda, els 
rendiments dolents no són extraordinaris: una de cada cinc xarxes analitzades en el Pla 
sectorial d’abastament presentava un rendiment inferior al 60 %. Aquesta situació 
desfavorable en els petits municipis no queda gaire reflectida en el còmput global, atès que la 
seva baixa població té molt poc pes en les mitjanes ponderades. No obstant això, representen 
una realitat territorialment molt estesa i que té repercussions econòmiques importants, ja que 
pot induir costos innecessaris d’inversió en infraestructures d’abastament en alta.  

 

Així, a partir de l’any 2009 serà obligatori que els ajuntaments amb menys de 5.000 habitants 
tinguin redactats uns plans directors de la xarxa d’abastament d’aigua, aprovats en ple 
municipal, en què es detalli les fuites i les pèrdues descontrolades d’aigua, que planifiquin les 
infraestructures necessàries per millorar el sistema i la qualitat de l’aigua i el manteniment i el 
preu que han de pagar els usuaris amb la incorporació de les despeses que comporta portar 
aigua a les cases. Per a la redacció d’aquests plans, l'ACA ja va obrir l’any passat una línia 
d’ajuts per als municipis que iniciessin la redacció dels plans. 
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3.5.1.5. Fonts 

Al municipi de Bordils quan es parla de fonts a l’article 71 de les Normes Subsidiàries de 
Planejament, se n’assenyala la seva protecció i es contempla que aquelles fonts localitzades en 
sòl no urbanitzable mantindran una protecció urbanística radial de 50m, on a l’interior del 
cercle definit no s’admetrà cap tipus de construcció a excepció de les obres fetes per a millora 
de l’entorn de la font. 

Malgrat la norma urbanística, no es té coneixement de fonts en sòl no urbanitzables que 
estiguin en ús.  

 

Cal tenir molt present que les masses d’aigua del municipi de Bordils es designen com a zones 
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries d’acord 
amb el que estableix el Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, de transposició de la Directiva 
91/676 CEE, de 12 de desembre. Per això és molt probable que la majoria de recursos hídrics 
estiguin en índexs superiors de nitrats pel consum humà.  

La manca d’uns anàlisis permanents fora de l’ús d’aigua potable de xarxa, porta a ser cautelós 
a l’administració i no se n’ha de recomanar l’ús per consum humà. A banda de la xarxa d’aigua 
potable, l’ajuntament no realitza cap més anàlisis de les aigües del municipi. 

 

3.5.1.6. Pous 

Segons l’article 71 de les Normes Subsidiàries de Planejament de Bordils, l’aigua procedent de 
les capes freàtiques serà emprada prioritàriament per a l’ús domèstic i per a l’agricultura 
mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència municipal i a la inscripció i 
enregistrament a la Junta d’Aigües. En el cas que el pou es trobi dins d’una zona hidrogràfica 
protegida caldrà, prèviament a la llicència municipal, recaptar informe de la Junta d’Aigües. 

 

3.5.2. Aigües residuals 

Les aigües residuals són les aigües utilitzades procedents d’habitatges, instal·lacions 
comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, que s’aboquen, a vegades amb 
aigües d’altra procedència, als sistemes comunitaris de sanejament o a les lleres públiques. 

Actualment les aigües residuals de Bordils no reben cap tractament. L’estació depuradora de 
Bordils és una de les 140 de la llista d’estacions depuradores d’aigües residuals urbanes 
pendents de construir. 

 

3.5.2.1. Els abocaments 

L’Annex 3 de la Normativa de les Normes Subsidiàries de Planejament de Bordils sobre 
ordenances de l’edificació classifica la tipologia d’abocaments d’aigües residuals en:  

En funció dels possibles abocaments d’aigües residuals a la xarxa pública, les 
activitats es classifiquen en dos grups: 
Grup M: Activitats que ocasionen abocaments domèstics o assimilables a domèstics.  
Grup N: Activitats que ocasionen abocaments industrials 
 
I les condicions d’abocament, es classifiquen en:  
1. Els abocaments d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram municipal han de 
complir les disposicions que, respecte d’instal·lacions de pretractament, llicència 
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d’abocament, llicència de connexió, etc., preveu l’Ordenança municipal, o les normes 
que la substitueixin o complementin. 
2. Els abocaments a la llera pública requeriran autorització prèvia de la Junta de 
Sanejament de la Generalitat de Catalunya i, en qualsevol cas, compliran les 
disposicions del Reial Decret 849/86, de l’11 d’abril, o les normes que el substitueixin 
o complementin. 

 

Referent als abocaments a la xarxa de clavegueram, l’autorització és competència de la 
mateixa Agència per bé que la connexió a la xarxa n’és municipal. L’ordenança fiscal del 
municipi de Bordils que regula la taxa pel servei de clavegueram és la número 15, i diu: 

Article 6. Quota tributària 
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de 
presa a la xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat 
fixa de 145 euros. 
2. La quota tributària que s’ha d'exigir anualment per la prestació dels serveis de 
clavegueram i depuració es fixa en la quantitat de 34 euros. 

 

Referent als expedients d’autorització d’abocaments de l’Agència Catalana de l’Aigua al 
municipi de Bordils, s’ha tramitat i acabat a declaració d'impacte ambiental del Projecte 
d'activitat d'extracció de graves anomenada Feixes Velles, emplaçada al paratge Feixes Velles, 
de l'empresa Àrids del Ter, SL, al terme municipal de Bordils, on s’especifica que es prohibeix 
de forma expressa qualsevol tipus d'abocament d'aigües residuals i que l'activitat extractiva no 
pot arribar al nivell freàtic, ni afectar la qualitat de les aigües subterrànies, entre d’altres 
mesures. 

 

3.5.2.2. El sistema de clavegueram 

El sistema de clavegueram de Bordils està constituït per una xarxa de col·lectors que recullen 
les aigües residuals del municipi, i en molts sectors també les aigües de pluja. La xarxa de 
clavegueram és majoritàriament de fibrociment, petita part de PVC i la part més nova de PE. 

La xarxa de clavegueram finalitza als cursos hídrics del municipi, de manera que no es disposa 
de depuradora ni de fossa sèptica per tractar l’aigua abans de retornar-la al medi. Aquesta és 
una situació molt agressiva sobre els ecosistemes fluvials. 

 

3.5.3. Aigües plujanes 

A Bordils no existeix una separació de les aigües de pluja a tot el municipi, però si que les 
ampliacions de la zona urbana han tingut present la separació entre aigües de pluja i les 
aigües de clavegueram. Per tant, part de la xarxa és unitària i part separativa (xarxa de 
clavegueram separada de pluja). 

Els següents trams disposen de xarxa separativa: Carrer i avinguda Montserrat, part de la 
carretera Palamós, urbanització Planters, zona de l’escola, Avinguda Padró i part del carrer 
Almeda, carrer Joan Maragall, carrer del Ter, Carrer de les Gavarres, Carrer Josep Pla, carrer 
de les Hortes i carrer Aimeric, així com tota la zona del casc antic exceptuant el c/ de la Creu. 
També disposa de xarxa separativa la urbanització del Pla Suardell.  

Les aigües plujanes tenen una forta incidència en les rieres del municipi, és bàsicament 
aquesta situació el municipi de Bordils és classificat al Pla d’emergència als municipis com de 
risc d’alt i de tenir l'obligatorietat d'elaborar el manual d'actuació per inundacions. 
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L’Ajuntament de Bordils té redactat el Pla d’Actuació Municipal (PAM), en el qual s’inclou les 
indicacions pertinents pel risc d’inundació.  

Segons l’acta del ple de l’Ajuntament d’Abril de 2008, l’Ajuntament de Bordils ha sol·licitat una 
actuació sobre els sobreeixidors dels torrents de Ploent i Sant Pere a la sèquia Vinyals. Es 
tracta d’una obra d’execució necessària per reduir la freqüència d’inundacions al nucli urbà del 
municipi, utilitzant la sèquia Vinyals com a eix de drenatge de les aigües pluvials, mitjançant la 
construcció de dos sobreeixidors per absorbir una part dels cabals dels torrents de Sant Pere i 
Ploent cap a la sèquia. També es va sol·licitar el projecte de derivació de les aigües pluvials del 
torrent de Ploent abans de travessar el municipi de Bordils. Aquesta és una obra 
complementària de l’anterior, i pretén desviar les aigües pluvials del torrent de Ploent a la 
Riera Palagret, perquè no tinguin accés al nucli urbà de Bordils. 

A l’acta d’abril de 2008 del ple de l’Ajuntament queda palès que cal solucionar el problema de 
les inundacions al casc urbà de Bordils, i que aquesta és la màxima prioritat en la gestió de 
l’Ajuntament de Bordils. D’una banda aquest problema endèmic ha augmentat la seva 
freqüència i d’altra banda la seva intensitat, essent més les zones del poble les afectades i amb 
una major virulència. A finals de l’any 2010 hi ha previst l’inici de les obres dels sobreeixidors. 

Bordils és un municipi planer, amb un desnivell suau. Al terme municipal s’hi poden trobar, 
entre d’altres, la riera de Palagret i el riu Ter. En l’àmbit rústec les aigües plujanes acaben per 
desplaçar-se a les rieres, mentre que en l’àmbit urbà l’aigua és canalitzada fins a la riera de 
Palagret.  

Les intervencions urbanístiques noves a Bordils s’han portat a terme tenint present un sistema 
de separació d’aigües netes i aigües brutes. Aquest fet és un gran avantatge donat que 
aquestes aigües plujanes no es barregen amb les aigües de clavegueram i per tant no es 
contaminen.  

 

3.5.4. Recs urbans 

La sèquia Vinyals és una autèntica obra mestra d’enginyeria, si tenim en compte l’època en 
què va ser construïda. Suposa l’aprofitament hidràulic d’aigües públiques del riu Ter a 
Campdorà, amb la presa de derivació, el canal principal, els canals secundaris o regs mestres, 
les derivacions amb les seves obres de fàbrica, les comportes, les canonades, els grups 
d’elevació i altres accessoris. La zona de regadiu de la sèquia Vinyals està formada per unes 
804 ha aproximadament, de les quals se’n reguen 224 a Celrà, 305 a Bordils, 90 a Sant Joan 
de Mollet, 75 a Flaçà i 110 a Juià. Gràcies a la sèquia, aquesta zona de regadiu és una planúria 
plena de vida, amb extensions d’arbres fruiters, cereals, horta, pollancres, plataners i vivers de 
plantes de jardineria i ornamentació reconeguts internacionalment. 

Fotografia 3.5-1: La sèquia Vinyals.  

 
Font: www.celra.cat 
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3.5.5. Esquema del curs de l’aigua 

Figura 3.5-3: Balanç de l’aigua a Bordils  
Font: Elaboració pròpia 
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B. Diagnosi estratègica  

3.5.6. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica 

Recursos hidrològics condicionats a l’estructura geològica 

La zona hidrològica està compresa pel riu Ter i rieres mediterrànies de cabal variable, en aquest 
cas formant part de la conca del Baix Ter. Aquest aqüífer és lliure i està format per sorres i graves 
amb petits percentatges de llims i argiles, el màxim gruix pot arribar a 20metres.  

 

 

Previsió d’un estudi detallat sobre inundabilitat 

Per altra banda la informació sobre inundabilitat a Bordils cal que sigui estudiada específicament 
en el marc dels estudis de l’INUNCAT. Cal solucionar el problema de les inundacions al casc urbà 
de Bordils, essent la màxima prioritat en la gestió de l’Ajuntament de Bordils. D’una banda aquest 
problema endèmic ha augmentat la seva freqüència i d’altra banda la seva intensitat, essent més 
les zones del poble les afectades i amb una major virulència. L’Ajuntament de Bordils té redactat 
el Pla d’Actuació Municipal (PAM), en el qual s’inclou les indicacions pertinents pel risc d’inundació.  

 

L’ajuntament ja està treballant en aquest sentit sol·licitant projectes concrets per reduir la 
freqüència d’inundacions en el nucli urbà del municipi, utilitzant la sèquia Vinyals com a eix de 
drenatge de les aigües pluvials, així com desviar les aigües pluvials del torrent de Ploent a la Riera 
Palagret, i ja ha desviat la part alta del Torrent de Sant Pere a la Riera de Sant Martí perquè no 
tinguin accés al nucli urbà de Bordils. 

 

 

Xarxa de distribució 

Pel que fa al subministrament d’aigua potable, els veïns de Bordils han vist com els problemes de 
qualitat de l’aigua s’han solucionat amb la connexió de les xarxes d’aigua potable de Celrà i Bordils 
per tal de barrejar les aigües i de subministrar aigua sense superar els 50 mg/l de nitrats. 

 

Un cop a Bordils, la barreja d’aigües es fa al dipòsit de Bordils i després es distribueix al nucli de 
Bordils a través d’una xarxa formada per un total de 1.374 m de canonades de distribució de PVC, 
PE i part de fibrociment. Durant l’any, es realitzen les actuacions habituals de manteniment 
(reparacions de fuites, manteniment de captació i dipòsit), i no hi ha una zona conflictiva concreta 
on hi hagi més necessitat de manteniment, però si que s’hauria de substituir la part de canonades 
de fibrociment per PVC i PE.  
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Manca de separació d’aigües pluvials, en algunes zones del nucli urbà 

A Bordils no existeix una separació de les aigües de pluja, en algunes parts del municipi, però si 
que les ampliacions de la zona urbana han tingut present la separació entre aigües de pluja i les 
aigües de clavegueram i recentment s’ha separat tota la zona del casc antic fins a les escoles. 

 

Les aigües residuals no reben cap tractament 

Les aigües residuals del municipi de Bordils no reben cap tractament. L’estació depuradora de 
Bordils es troba a la llista d’estacions depuradores d’aigües residuals urbanes, però encara no 
s’han començat els tràmits per començar la seva construcció. 

 

Pèrdues a la xarxa relativament importants 

Mentre que la mitjana de pèrdues a la xarxa d’aigua potable a Catalunya es situa al voltant del 
27%, al municipi de Bordils es sobrepassa lleugerament fins arribar a un màxim de 31,9% els 
anys 2004 i 2007.  

 

Millora de la qualitat de l’aigua 

Segons les analítiques de 2009 és una constant el sobrepassar els valors límits referents als 
continguts de nitrats. Aquesta tendència ha canviat un cop posat en funcionament la connexió 
amb l’aigua de Celrà.  

Cal un bon control de les analítiques a partir d’aquest moment per verificar si aquesta barreja és 
efectiva i suficient.  
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3.5.7. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats 

Punts forts 

La connexió recent al dipòsit de Bordils de les xarxes d’aigua potable de Celrà i Bordils per tal de 
barrejar les aigües i de subministrar aigua sense superar els 50 mg/l de nitrats 

Pla d’Actuació Municipal (PAM) redactat, en el qual s’inclou les indicacions pertinents pel risc 
d’inundació 

Separació d’aigües pluvials al casc antic i a les ampliacions de la zona urbana 

 

 

Punts febles 

La qualitat de l’aigua d’abastament en els pous del municipi 

Manca de tractament de les aigües residuals 

No s’ha redactat el Pla director de la xarxa d’abastament d’aigua 

Pèrdues a la xarxa relativament importants 

 

 

Oportunitats 

La futura construcció dels col·lectors i l’EDAR de Bordils per garantir el tractament de les aigües 
residuals i la reutilizació d’aquestes 

El canvi del clima pot acabar influint en la qualitat de vida de la gent. És el moment de començar 
a generar canvis de conducte en l’ús de l’aigua ha de servir per valorar-la en el seu punt just 

Projectes sol·licitats per reduir la freqüència d’inundacions  

 

 

Amenaces 

L’alta extracció de recursos hídrics degut a l’alt consum (domèstic i industrial)  

Elevada potencial contaminació dels recursos hídrics naturals degut a la manca de tractament de 
les aigües residuals 

Augment del 14,16% consum d’aigua total de 2005 a 2006 
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3.6. Contaminació atmosfèrica. Balanç d’emissions 

A. Memòria descriptiva 

L’atmosfera és essencial per a la vida i, per tant, les seves alteracions tenen una gran 
repercussió en l’home i els éssers vius en tots els racons del planeta.  

Una atmosfera contaminada pot malmetre la salut de les persones i afectar la vida de plantes i 
animals, però a més poden produir composicions químiques a l’atmosfera que poden acabar 
per canviar el clima, produir pluges àcides o destruir la capa d’ozó, per posar alguns exemples.  

Per tal d’analitzar la contaminació atmosfèrica de Bordils cal considerar, per una banda, les 
emissions (contaminants emesos per una font determinada), i d’altra banda, les immissions 
(presència de contaminants a l’aire que afecten a diferents receptors).  

Un altre aspecte a considerar és la contaminació lumínica, derivada d’un enllumenat excessiu o 
defectuós, i que comporta efectes diversos que poden afectar tant a la salut i el benestar de 
les persones, com a la fauna i la flora, ja que altera les condicions de foscor natural dels 
ecosistemes nocturns. 

 

3.6.1. Anàlisi dels principals focus emissors i estimació de les emissions  

Resulta útil diferenciar els contaminants en dos grans grups amb el criteri de si han estat 
emesos per fonts conegudes o s’han format a l’atmosfera. Així tenim: 

• Contaminants primaris. Aquells procedents directament de les fonts d’emissió, ja siguin 
fixos (processos industrials, activitats domèstiques,comercials) i emissors difusos 
(principalment del trànsit). Per exemple: SO2, H2S, NO, NH3, CO, CO2, HCl, HF, PST ... 

• Contaminants secundaris. Aquells originaris en l’aire per interacció entre dos o més 
contaminants primaris, o per a les seves reaccions amb els elements normals de 
l’atmosfera. Per exemple: O3, SO3, H2SO4, NO2, HNO3 ... 

En el cas objecte de l’estudi es prendrà en consideració els contaminants d’origen humà, sense 
tenir en consideració les d’origen natural. D’aquestes fonts, les més remarcables són el trànsit 
motoritzat, els processos industrials i les fonts domèstiques i de serveis. 

Per a l’estimació de les emissions a l’atmosfera s’han utilitzat principalment les dades de 
consums energètics del capítol 3.9. Estructura energètica.  

Cal tenir en compte que bona part de l’energia consumida prové de fonts elèctriques, que no 
s’han comptabilitzat a l’hora de calcular les emissions, ja que aquestes emissions es 
produeixen el les zones on es genera aquesta energia elèctrica a partir de les diferents 
energies primàries. Al mateix temps, en el municipi no existeix cap infraestructura de 
cogeneració d’energia elèctrica a partir del consum de combustibles (gas natural, combustibles 
líquids…). Aquestes emissions només s’han tingut en consideració alhora de determinar la 
contribució del municipi envers a l’escalfament global del planeta a partir de la generació de 
gasos amb efecte hivernacle (GEH). 

Per altra banda s’ha tingut present la contaminació provinent dels processos industrials i 
d’activitats sotmeses a controls atmosfèrics. S’entén per activitats potencialment contaminants 
de l’atmosfera aquelles que, per la seva pròpia naturalesa o pels processos tecnològics 
emprats, constitueixen o poden constituir un focus de contaminació atmosfèrica. 
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3.6.1.1. Els processos industrials 

Les diferents activitats industrials generen un tipus característic d’emissions i, per tant, de 
contaminants atmosfèrics. Aquestes emissions varien segons el tipus de procés, la tecnologia 
emprada, o el tipus i la qualitat de les matèries primeres utilitzades. A l’Annex I del Decret 
122/1987, de 23 de setembre, del desplegament de al Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
Protecció de l’Ambient Atmosfèric, s’establia el Catàleg d’Activitats Potencialment 
Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA), que englobava totes aquelles activitats industrials 
emissores de contaminants, classificades en tres grups (A, B i C) de més a menys 
contaminants, a partir de controls d’emissió periòdics que realitzava el Departament de Medi 
Ambient. 

Aquest catàleg de les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera ha quedat superat 
a partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció de les 
emissions de contaminants atmosfèrics, classificant les activitats més potencialment 
contaminants queden incloses en l’Annex I, dins el règim d’autorització ambiental. 

Així, al municipi de Bordils existeix una únic empresa subjecte al règim d’autorització 
ambiental, Àrids del Ter S.L., amb dues activitats legalitzades: l’extracció de graves Fixes 
Velles i l’activitat extractiva d’àrids El Sorralet 2. 

 

D’altra banda, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va posar en marxa l’Inventari 
d’emissions i fonts contaminants de Catalunya (EPER-CAT), en compliment de la Decisió de la 
Comissió Europea 2000/479/CE i del Document d’orientació per a la realització de l’EPER de la 
mateixa Comissió, segons els quals s’establia una llista de 50 contaminants que, en cas de ser 
alliberats a l’atmosfera o a l’aigua, calia notificar per part dels establiments afectats.  

Actualment el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha engegat el registre E-PTR 
(European Pollutant Release and Transfer Register), és a dir, el Registre Europeu d’Emissions i 
Transferències de Contaminants, aprovat per la Comissió Europea el febrer de 2006. Aquest 
nou registre substitueix l’inventari EPER anterior i amplia el seu camp d’actuació pel que fa a 
activitats afectades i contaminants. A més afegeix emissions als sòls i també transferència de 
residus. A l’Estat Espanyol els establiments afectats per la normativa han de notificar les dades 
en el format especificat pel Reial Decret 508/2007, de 20 d’abril, pel qual es regula el 
subministrament d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les actuacions 
ambientals integrades. Aquest Reial Decret especifica les activitats afectades pel nou registre –
PRTR (a l’Annex I), la llista de substàncies que cal notificar (Annex II) i la informació que cal 
declarar de l’establiment i dades d’emissions (a l’Annex III).  

Segons el Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants de Catalunya (PRTR-CAT) no 
existeix cap activitat potencialment contaminant de l’atmosfera registrades en el municipi de 
Bordils. 

 

Per altre costat cal destacar l’existència del Registre d’Establiments Industrials de Catalunya 
(REIC). En aquest registre hi figuren dues empreses situades a Bordils: 

Taula 3.6-1: Empreses incloses al Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC). 

Núm. REIC Nom de l’empresa 
Activitat econòmica principal de l'establiment  

(CCAE-93) 

17 40.027 GIRONA FRUITS SCCL Fabricació de conserves de fruites 

17 13.309 LLINAS ALSINA JOAQUIM Fabricació de pa i altres productes de fleca frescos 
Font: Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC).  
http://www.gencat.cat/diue/ambits/empresa/reic/consulta_reic/index.html 

 

No es té constància que cap empresa del sector industrial del municipi de Bordils faci ús de 
combustibles fòssils (GLP, gas natural, fueloil o gasoil) en els seus processos productius. Per 
tant, el sector industrial de Sant Joan de Mollet no generen emissions derivades del consum 
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d’aquests combustibles. Les emissions derivades del consum d’energia elèctrica es poden 
visualitzar al capítol 3.6.2 a la taula 3.6-12. 

 

3.6.1.2. Els mitjans de transport 

El trànsit automobilístic representa el principal focus emissor de contaminants a l’atmosfera, 
tant per les característiques com per la quantitat de contaminants emesos. Els productes 
emesos pels automòbils són fruit de la combustió de gasoil i o gasolina6 i de l’evaporació del 
combustible sobretot en processos de reposició7.  

La determinació de les emissions de contaminants emesos pel transport s’ha efectuat de forma 
separada entre el trànsit urbà, generat pel parc mòbil del municipi i l’interurbà, produït en la 
seva gran majoria pel trànsit de pas que circula per la C-66.  

A continuació es detallen els factors d’emissions de contaminants atmosfèrics definits per 
l’Agència europea del Medi Ambient en la seva darrera publicació (2009). 

Taula 3.6-2: Factors d’emissió de contaminants atmosfèrics del sector transport en funció del 
tipus de vehicles, dades en g/litre combustible 

Tipus de vehicle Combustible CO NOx COVs CH4 PST CO2 

Gasolina 56,803 8,140 10,046 0,890 0,022 2.377,050 
Turismes 

Gasoli 3,186 9,396 0,515 0,059 0,676 2.653,300 

Gasolina 65,294 7,953 5,120 0,194 0,015 2.377,050 
Furgonetes 

Gasoil 7,106 14,044 1,327 0,085 1,521 2.653,300 

Camions i pesats Gasoil 5,594 27,606 0,837 0,203 0,684 2.653,300 

Busos Gasoil 8,298 29,440 2,586 0,321 1,132 2.653,300 

Motocicletes Gasolina 431,689 2,713 123,868 3,827 2,751 2.377,050 
Font: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2009, Agència europea del Medi Ambient: 
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009 

 

A partir del consum anual de combustibles derivats de la xarxa urbana calculats en funció del 
parc mòbil del municipi (veure capítol 3.9.3.4) i els factors d’emissió de contaminants de la 
taula anterior s’han determinat les emissions anuals de contaminants atmosfèrics derivats del 
transit urbà: 

Taula 3.6-3: Emissió de contaminants atmosfèrics derivat del trànsit urbà 

Emissió de contaminants (kg/any) 
Tipus de vehicle 

Consum 

(l/any) CO NOx COVs CH4 PST CO2 

Turisme benzina 128.737,0 7.312,6 1.048,0 1.293,3 114,5 2,9 306.014,3 

Turisme gasoil 163.847,0 522,0 1.539,6 84,5 9,7 110,8 434.735,2 

Motocicleta 75.607,6 32.638,9 205,2 9.365,4 289,4 208,0 179.723,0 

Camions i furgonetes 40.471,2 226,4 1.117,3 33,9 8,2 27,7 107.382,2 

Autobusos i altres 4.695,4 39,0 138,2 12,1 1,5 5,3 12.458,3 

                                           
6 Compostos emesos: el diòxid de carboni (CO2), el monòxid de carboni (CO), els òxids de nitrogen (NOx), les 
partícules en suspensió (PST), el metà (CH4), alguns metalls pesants com el plom (amb clara reducció degut a la 
implantació de les gasolines sense plom) i els òxids de sofre (SOx) en alguns vehicles de gasoil.  
7 Compost emesos: els compostos orgànics volàtils (COVs), grup principal dins dels hidrocarburs (HC).  
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TOTAL 40.738,8 4.048,2 10.789,2 423,3 354,6 1.040.313,1 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de consums energètics i els factors d’emissió anteriors. 

 

En el cas de les vies interurbanes cal destacar que només s’ha tingut en consideració el tram 
de la C-66 que afecta el terme municipal de Bordils, amb un recorregut total de 2.400 m.  

 

Per al calcular les emissions derivades del trànsit en vies interurbanes s’ha tingut en 
consideració l’estimació del consum anual de combustibles en vies interurbanes del capítol 
3.9.3.4 i els factors d’emissió de la taula 3.6-4. 

Taula 3.6-4: Emissió de contaminants atmosfèrics derivat del trànsit interurbà  

Emissió de contaminants (kg/any) 
Tipus de vehicle Consum 

(l/any) CO NOx COVs CH4 PST CO2 

Vehicles benzina 1.388,1 78,8 11,3 13,9 1,2 0,0 3.299,6 

Vehicles gasoil 1.624,5 5,2 15,3 0,8 0,1 1,1 4.310,3 

Camions i pesats 225,6 1,3 6,2 0,2 0,0 0,2 598,6 

TOTAL  85,3 32,8 15,0 1,4 1,3 8.208,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de consums energètics i els factors d’emissió anteriors. 

 

La taula següent sintetitza els resultats obtinguts per les emissions en vies urbanes i 
interurbanes, segons la metodologia exposada, expressant les emissions globals en tones.  

Taula 3.6-5: Emissió de contaminants atmosfèrics derivat del trànsit, 
diferenciant la xarxa local i la xarxa interurbana (en tones) 

Contaminat Xarxa local Xarxa interurbana Total 

CO 40,7388 0,0853 40,8241 

NOX 4,0482 0,0328 4,081 

COVs 10,7892 0,0150 10,8042 

CH4 0,4233 0,0014 0,4247 

PST 0,3546 0,0013 0,3559 

CO2 1.040,3131 8,2085 1.048,522 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades anteriors. 

 

Com es comprova en la taula anterior en el cas del sector transport és el trànsit de la xarxa 
viària local el principal responsable de l’emissió de contaminants atmosfèrics, representant el 
99,22% de les emissions de CO2 derivades del trànsit de vehicles. Aquest fet es degut a la 
petita proporció de carreteres de la xarxa interurbana, que és limita a 2.400 m de la carretera 
C-66 dins el terme municipal de Bordils. 
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3.6.1.3. Les fonts domèstiques i de serveis 

En l’àmbit domèstic i dels serveis, els principals focus d’emissió tenen origen en els 
calefaccions particulars, i en menor mesura, en les instal·lacions d’escalfament d’aigua i les 
cuines. La contaminació d’aquestes instal·lacions varia, segons el tipus de combustible emprat 
(butà, propà, gasoil, fuel o biomassa). Atès que no hi ha un control directe d’aquests focus 
emissors, les emissions s’han estimat a partir dels consums d’aquests combustibles (calculats 
al capítol d’Energia), aplicant els següents factors d’emissió: 

Taula 3.6-6: Factors d’emissió de contaminants segons focus d’emissió i tipus de 
combustibles (tones/Tep) 

Emissions atmosfèriques (tones/Tep) 
SECTOR FONT 

CO2 SOX NOX CO PST CH4 

GLP 1,69 - 0,0005 0,0005 0,00053 0,000053 

Gasoil 3,04 0,019 0,0012 0,0012 0,00029 0,000085 Domèstic 

Gas Natural 1,05 – 2,33 - 0,0042 0,0042 0,00005 0,00046 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) 

 

D’acord amb el capítol 3.9. només es disposa de dades del consum de gas butà d’ús domèstic 
(UD-125) de l’any 2009. Aquest consum és de 3.310 bombones que representa un consum 
anual de gas butà és de 45,1 Tep. 

El consum de gas natural, que s’obté a partir d’estimacions, és de 66,81 Tep 

Taula 3.6-7: Emissions de contaminants atmosfèrica generats pel sector domèstic i de 
serveis (tones) 

FONT Emissions atmosfèriques (tones/Tep) 
SECTOR 

 

Consum 

(Tep/any) CO2 SOX NOX CO PST CH4 

GLP 45,1 76,21900 - 0,02255 0,02255 0,02390 0,00239 

Gasoil - - - - - - - Domèstic 

Gas Natural 66,81 112,90890 - 0,28060 0,28060 0,28060 0,03073 

Font: elaboració pròpia a partir dels consums energètics.  

 

De la mateixa manera que amb el sector industrial, el compost atmosfèric majoritàriament 
emès és el diòxid de carboni, amb un 99,90% respecte el total d’emissions de compostos 
atmosfèrics generats pel sector domèstic. 

 

3.6.1.4. Les emissions de les explotacions ramaderes 

L’activitat ramadera genera emissions a l’atmosfera. Aquestes emissions provocades 
bàsicament en les explotacions de bestiar porcí,  boví i aviram són les següents: 

• Emissió de metà (CH4) 

• Emissió de òxid de dinitrogen (N2O) 

• Emissió d’amoníac (NH3) 

Per tal d’estimar les emissions de contaminants generats pel bestiar que es cria en les diverses 
explotacions, es fan servir dades procedents de l’Inventari d’Emissions i Fonts Contaminants 
de Catalunya (EPER-CAT). Malgrat tot, en l’EPER-CAT només es tenen en consideració les 
instal·lacions destinades a la cria intensiva d’aus de corral o de porcs. 
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La generació de contaminants atmosfèrics es realitza en diferents fases del procés, sent 
especialment importants els processos de fermentació entèrica derivats de la digestió dels 
aliments, així com la gestió de les serves dejeccions. Les emissions derivades de la gestió de 
les dejeccions són més variables, atenent al sistema de gestió, la zona climàcica... 

La taula següent recull els factors d’emissió derivats de la ramaderia: 

Taula 3.6-8: Factors d’emissió derivats de la ramaderia (porcí i aviram) 

Factor d’emissió (kg/cap/any) 
Tipus de bestiar Fases del procés 

CH4 N2O NH3 

Fermentació entèrica 1,5 n.e. 
Truges 

Gestió de les dejeccions 10 0,21* 
16,43 

Fermentació entèrica 1,5 n.e. 
Porcí 

Porcs d’engreix 
Gestió de les dejeccions 10 0,21* 

6,39 

Fermentació entèrica n.e. n.e. n.e. 
Gallines ponedores 

Gestió de les dejeccions 0,117 0,0063 0,37 

Fermentació entèrica n.e n.e. n.e. 
Pollastres d’engreix 

Gestió de les dejeccions 0,117 0,0063 0,28 

Fermentació entèrica n.e. n.e. n.e. 

Aviram 

Ànecs, oques i galls d’indi 
Gestió de les dejeccions 0,117 0,0063 0,92 

* Nota: estimació mitjana a partir dels diferents sistemes de gestió de les dejeccions. 
Font: Criteris a aplicar les explotacions ramaderes en la notificació de dades relatives a l’emissió de contaminants. 
Inventari d’emissions i fonts contaminants de Catalunya (EPER-CAT). Direcció General de Qualitat Ambiental. 

 

Segons el cens ramader del municipi de Bordils, existeixen 5 explotacions ramaderes 
destinades respectivament als sectors porcí (2 explotacions), boví, conills, i gallines i 
pollastres. 

A partir del cens ramader del municipi i aplicant els anteriors factors d’emissió s’obtenen les 
generar emissions atmosfèriques de CH4, N2O i NH3 resultants de la ramaderia (només sector 
porcí i aviram) al municipi de Bordils. 

Taula 3.6-9: Emissions atmosfèriques derivats de la ramaderia (porcí i aviram) 

Tipus de bestiar Número de 
caps 

Fases del procés Emissions (kg/any) 

Fermentació entèrica 2.445,0 n.e. 
Porcs d’engreix 1.630 

Gestió de les dejeccions 16.300,0 342,3 
10.415,7 

Fermentació entèrica n.e. n.e. n.e. Pollastres 
d’engreix 

25.000 
Gestió de les dejeccions 2.925,0 157,5 7.000,0 

Total - - 21.670,0 499,8 17.415,7 
Font: Elaboració pròpia a partir del cens ramader (DAR) i els factors d’emissió de la taula 3.6-10. 

 

Com s’observa a la taula anterior les emissions ramaderes del sector porcí i aviram comporten 
l’emissió de 21,67 tones de CH4, 0,50 tones de N2O i 17,42 tones de NH3. 

 

3.6.2. Balanç d’emissions  

La majoria dels contaminants que s’emeten a l’atmosfera tenen un efecte directe sobre 
l’entorn i les persones del lloc on s’emeten; els seus efectes són nocius a partir de certes 
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concentracions i és per això que es controla la seva concentració a l’aire. La taula següent 
resumeix aquestes emissions que provenen, bàsicament, del trànsit urbà.  

Taula 3.6-10: Emissions atmosfèriques globals 

Emissions atmosfèriques (tones/any) 
Fonts 

CO2 SOX NOX CO PST CH4 COVs N2O NH3 

Indústria - - - - - - - - - 

Trànsit urbà 1.040,3131 - 4,0482 40,7388 0,3546 0,4233 10,7892 - - 

Transit 
interurbà 

8,2085 - 0,0328 0,0853 0,0013 0,0014 0,0150 - - 

Domèstiques 
i de serveis 

76,2190 - 0,0225 0,0225 0,0239 0,0024 - - - 

Ramaderia - - - - - 21,6700 - 0,4998 17,4157 

TOTAL 1.124,74 0,00 4,10 40,85 0,38 22,10 10,80 0,50 17,42 

Font: elaboració pròpia a partir de dades anteriors. 

 

Emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 

El diòxid de carboni es troba normalment a l’atmosfera en una concentració mitjana del 
0,03%. Si es produeix un increment de la seva concentració a l’atmosfera, es contribueix a 
accentuar l’efecte hivernacle, ja que aquest gas absorbeix la radiació infraroja provinent del sòl 
i dels oceans.  

A més del CO2, hi ha altres gasos amb efecte hivernacle. Segons el Protocol de Kyoto els GEH 
són el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l’òxid de nitrogen (N2O), els hidrofluorocarburs 
(HFC), els perfluorocarburs (PFC) i l’hexafluorur de sofre (SF6). Per valorar la contribució del 
municipi de Bordils a l’escalfament global del planeta es considera l’emissió de tots aquests 
contaminants. Per fer-ho, s’han calculat les emissions de CO2 equivalent (CO2eq) considerant 
les tones de CO2 que s’haurien d’emetre per tenir el mateix efecte hivernacle a partir de les 
emissions dels 6 gasos amb efecte hivernacle (GEH). 

En aquest cas també s’han considerat les emissions derivades del consum d’energia elèctrica, 
encara que aquestes no es produeixin en el municipi sinó en els centres de producció elèctrica. 
Aquestes emissions també contribueixen a l’escalfament global del planeta.  

A continuació es detallen els factors d’emissió considerats per calcular les emissions globals de 
CO2 equivalent (CO2eq): 

Taula 3.6-11: Factors d’emissió de GEH expressats en CO2eq 

Font Combustible Factor d’emissió 

Gasoil 2,6154 kg CO2eq/l 

Gas natural 2,1554 kg CO2eq /Nm
3 

Gas butà 2,9644 kg CO2eq /kg butà 

Gas butà (bombona) 37,055 kg CO2eq /bombona 

Gas natural 2,1554 kg CO2eq /Nm
3 

Combustibles fòssils 

Gas propà (bombona) 102,8405 kg CO2eq /bombona (de 35 kg) 

Gasolina 2,3793 kg CO2eq /litre 
Carburants automoció 

Gasoil 2,6516 kg CO2eq /litre 

Electricitat - 0,45 kg CO2eq /kWh (0,45Kt CO2eq/GWh) 

Font: Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH), versió de maig de 2009. 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, Generalitat de 
Catalunya. 
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A partir de les dades existents de consums energètics (veure capítol 3.9) i els factors d’emissió 
anteriors es determinen les emissions de CO2eq del municipi de Bordils. No s’han tingut en 
consideració les emissions derivades del sector ramader. 

Taula 3.6-12: Emissió de GEH expressats en CO2eq (kg)/any 

Origen  Font Consum anual Emissions kg CO2eq 

Municipal Electricitat (kWh) 627.000 282.150,00 

Electricitat (kWh) 66.412 30.208,82 Industrial 

Gasoil (l) - - 

Electricitat (kWh) 1.836.376 840.164,10 

Gasoil (l) - - 

Gas butà (bombona) 3.310 122.652,05 

Gas natural (m3) 71.579 154.281 

Domèstic i 
serveis 

Gas propà (bombona) - - 

Gasolina (l) 205.733 489.499,81 Transport 

Gasoil (l) 210.864 559.126,19 

TOTAL 2.478.081,47 
Font: Elaboració pròpia. 

 

A partir de les dades anteriors es determina que les emissions totals de gasos amb efecte 
hivernacle (GEH) són de 2.478,08 tones de CO2eq/any. 

Considerant un factor de fixació de 6,6 tones de CO2/ha i any, que és el valor mitjà anual 
establert per una hectàrea de bosc madur i segons les dades obtingudes en el càlcul anterior, 
es necessitaria una superfície forestal d’unes 458,55 hectàrees per tal d’equilibrar el sistema, 
és a dir, per fixar tot aquest CO2 equivalents que s’emeten al conjunt del territori del municipi 
de Bordils. La superfície forestal existent a l’àmbit del municipi de Bordils és de 10,785 
hectàrees de boscos naturals i 350,018 de plantacions (plàtans i pollancres). 

Taula 3.6-13: Emissions de CO2 equivalent i capacitat d’absorció del municipi 

Emissions de CO2eq 
(tones) 

Superfície de bosc necessàries per absorbir les 
emissions de CO2 

(ha) 

Superfície de bosc 
existent 

(ha) 

2.323,80 375,50 360,80 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’usos del sòl i estimacions de les emissions de CO2 equivalent realitzades 
anteriorment.  

 

Amb els resultats obtinguts es determina que el municipi de Bordils presenta un balanç 
lleugerament negatiu en quant a la seva contribució a l’escalfament del planeta, de manera 
que les masses forestals existents no són suficients per fixar el CO2 que es genera al municipi. 

Al mateix temps cal destacar que no només els boscos representen un embornal de carboni, 
sinó que els conreus, les pastures i els matollars també hi contribueixen en part. 
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3.6.3. Immissions de contaminants mesurats 

3.6.3.1. Introducció 

Per determinar la qualitat de l’aire, la legislació actual defineix els termes següents: 

• Valors guia: concentracions dels diferents contaminants destinades a servir per a la 
previsió a llarg termini en matèria de salut i de protecció del medi ambient. 

• Valors límit: concentracions dels diferents contaminants que no han de ser sobrepassades 
durant uns períodes determinats a fi de protegir en particular la salut de l’home. Cal 
considerar, però, que el fet de sobrepassar un valor límit no significa que hi hauran efectes 
negatius sobre la salut, sinó que n’hi poden haver.  

• Llindars: es defineixen només per a l’ozó, contaminant secundari (no emès directament 
des d’un focus a l’aire, sinó que s’hi forma), i indiquen valors orientatius a partir dels quals 
pot tenir algun tipus d’efecte negatiu. A diferència dels altres contaminants, aquest no es 
pot disminuir mitjançant actuacions sobre les fonts emissores, ja que no és emès per 
aquestes fonts.  

• Valors d’emergència: valors de concentració dels diferents contaminants de referència 
per a la declaració de situació d’emergència. S’hi ha d’aplicar els plans d’actuació 
específics.  

• Mitjana aritmètica: suma de tots els valors mesurats. El resultat és dividit  pel nombre 
total d’aquests valors.  

• Percentil X: Valor de l’element d’ordre K d’una sèrie d’N dades, ordenades segons valors 
creixents (X1 <  X2 < X3 ... XN), on K s’ha de calcular com a K = (X x N) / 100.  

La normativa sectorial vigent fixa, per a cada contaminant, diferents valors límit i guia els 
quals cal no superar. Actualment la legislació sectorial a considerar és la Directiva 2008/50/CE 
de 21 de maig, relativa a la qualitat de l’aire i una atmosfera més neta a Europa. En aquesta 
Directiva s’han refós la normativa vigent anterior (Directiva 96/62/CE, Directiva 1999/30/CE, 
Directiva 2000/69/CE, Directiva 2002/3/CE i la Decisió 97/101/CE) excepte la Directiva 
2004/107/CE sobre arsènic, cadmi, níquel, mercuri i hidrocarburs aromàtics policíclics. 

A nivell estatal la normativa de referència és el Reial Decret 1073/2002, de 18 d’octubre, sobre 
avaluació i gestió de la qualitat de l’aire en relació amb el diòxid de sobre, diòxid de nitrogen, 
òxids de nitrogen, partícules, plom, benzè i monòxid de carboni, i les seves successives 
actualitzacions.  

Actualment, existeix una situació transitòria en la que conviuen els valors límits de la 
normativa estatal, prèvia a l'entrada en vigor del Reial Decret 1073/2002, i els nous valors 
límits que fixa l'esmentat Reial Decret i els successius (Reial Decret 1796/2003). Aquests 
darrers són els que s'utilitzen per avaluar la qualitat de l'aire però no poden ser una referència 
per a emprendre accions legals. Per aquest motiu la normativa defineix un marge de tolerància  
que es va reduint amb el temps a fi que la modificació respecte a la valoració de l'estat de la 
qualitat de l'aire sigui progressiva.  

El marge de tolerància se suma al valor límit essent aquesta suma el valor que temporalment 
serveix com a referent per avaluar la qualitat de l'aire per a cada contaminant. Quan es 
deroguin definitivament els límits d'immissió fixats a l'anterior marc normatiu, el marge de 
tolerància esdevindrà zero, i el valor límit és convertirà en el valor legal i únic per avaluar la 
qualitat de l'aire.  

 

A continuació es detallen les característiques i les principals fonts d’emissió dels contaminants 
atmosfèrics, així com la metodologia de mesura de la seva concentració a l’atmosfera: 
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Taula 3.6-14: Característiques i principals fonts d’emissió dels contaminants atmosfèrics. 

 Característiques Fonts emissores 
antropogèniques 

Mètode de mesurament 

SO2  

(diòxid de 
sofre) 

- Gas incolor i d’olor forta i 
sufocant. 

- En una atmosfera humida es 
transforma en àcid sulfúric i 
causa la deposició àcida. 

- A partir de concentracions 
>0.1 ppm es produeix una 
important reducció de 
visibilitat. 

- Refineries de petroli 

- Vehicles de gasoil 

- Centrals tèrmiques 

- Combustió de carburants (carbó  i 
fueloil) 

- Pèrdues en processos industrials 

- Incineració de residus 

- Analitzador automàtic per 
fluorescèncis ultraviolada 

- Captador manual i anàlisi 
posterior per thorina 

PST  

(Partícules 
totals en 
suspensió) 

- Matèria en suspensió a l’aire 

- PST: partícules de diàmetre 
<30µm 

- PM10: partícules de 
diàmetre <10µm 

- FN: fums negres. Partícules 
de diàmetre <1µm 

- Centrals tèrmiques 

- Processos de foneria 

- Processos de molturació 

- Incineradors 

- Plantes asfàltiques 

- Fàbriques de vidre 

- Fàbriques de ceràmica 

- Combustió de carburants: carbó, 
fueoil, gas natural, fusta... 

- Transport: principalment vehicles 
de gasoil 

- Cimenteres i mineries 

- Extracció d’àrids 

- Captador manual d’alt 
volum i posterior anàlisi 
gravimètric (PST i PM10) 

- Analitzador automàtic per 
atenuació de radiació beta 
(PST) 

- Captador manual de petit 
volum i posterior anàlisi per 
reflectometria (FN) 

NO2  

(diòxid de 
nitrogen) 

- Gas de color amarronat i 
inoodor 

- Tòxic a altres concentracions 

- Intervé en la formació de al 
boira fotoquímica 

- Transport 

- Centrals tèrmiques 

- Combustió de carburants: gas 
natural, carbó, fueloil... 

- Pèrdues  en processos industrials 

- Incineració de residus 

- Cremacions agrícoles 

- Analitzador automàtic per 
quimiluminiscència 

 

O3  

(ozó) 

- Gas incolor i d’olor 
agradable 

- Molt oxidant i irritant 

 

- Contaminant secundari, no emès 
per cap focus 

- D’origen fotoquímic, a través de 
l’acció de llum solar i en presència 
d’òxids de nitrogen i hidrocarburs 

- Analitzador automàtic per 
absorció de radiació 
ultraviolada 

CO  

(monòxid 
de carboni) 

- Gas incolor i inodor 

- Tòxic a altes concentracions 
i a exposicions curtes de 
temps 

- Gran indicador de trànsit 

- Vehicles de gasolina 

- Ventrals tèrmiques  

- Pèrdues en processos industrials: 
foneries, refineries de petroli, 
acereries, fundicions de ferro 

- Incineració de residus 

- Cremacions agrícoles 

- Analitzador automàtic per 
absorció de radiació 
infraroja 

 

H2S  

(Sulfur 
d’hidrogen) 

- Gas incolor i amb una forta 
olor  

- Límit olfactible molt baix 

- Tòxic a altes concentracions 
i a exposicions curtes de 
temps 

- Indústries papereres 

- Refineries de petroli 

- Curtits i colorants 

- Depuradores i clavegueram 

- Analitzador automàtic per 
fluoerescència ultraviolada 
amb forn d’oxidació 
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Taula 3.6-14: Característiques i principals fonts d’emissió dels contaminants atmosfèrics. 

 Característiques Fonts emissores 
antropogèniques 

Mètode de mesurament 

HCT 
(Hidrocarb
urs totals) 

- Família dels compostos 
formats per hidrogen i 
carboni 

- Intervenen en la formació 
de la boira fotoquímica 

- Combinats amb altres 
elements, provoquen 
problemes de males olors 

- També anomenats COV 
(Compostos Orgànics 
Volàtils) 

- Evaporacions i combustions de 
matèria orgànica 

-  Transport 

- Centrals tèrmiques 

- Combustió de carburants: gas 
natural, carbó, fueloil 

- Fabricació de pintures 

- Pèrdues en processos industrials 

- Analitzador automàtic per 
ionització mitjançant flama 
d’hidrogen 

 

Plom (Pb) - Metall pesant, sòlid, que 
queda en suspensió amb les 
partícules 

- Tòxic a altes concentracions 

- Indicador del trànsit de 
vehicles lleugers a benzina 

- Vehicles de gasolina 

- Foneries de recuperació de plom 

- Fàbriques de ceràmica 

- Captador manual d’alt o 
mig volum i posterior 
anàlisi per absorció atòmica 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. 

 

3.6.3.2. Les estacions de control existents 

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
disposa de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Aquesta 
xarxa és un sistema de detecció dels nivells d’immissió dels principals contaminants. S’entén 
per punt de mesurament aquell punt del territori on s’ubiquen els equips de mostreig i d’anàlisi 
de contaminants atmosfèrics, tant si són de tipus manual com automàtic. A continuació es 
detallen els punts de mesurament inclosos en la zona de qualitat de l’aire 8, Comarques de 
Girona, així com els paràmetres mostrejats. 

Taula 3.6-15: Punts de mesurament inclosos a la Zona de Qualitat de l’Aire 8, 
Comarques de Girona 

 Tipus de punt i paràmetres mostrejats 

Municipi Automàtica Manual 

Agullana O3, Pluja Àcida  

Breda  Pb 

Cassà de la Selva  PM10 

Girona (Mercat del Lleó)  PM10 

Girona (Parc de la Devesa) SO2, NOx, CO Benzè 

Montseny  PM10, PM2.5 

Quart  Pb 

Santa Pau O3, Pluja Àcida  

St. Celoni NOx, O3, PM10, H2S, SO2 Benzè, Metalls, PM10 

St. Julià de Llor-Bonmatí  Pb 

Sta. Mª. de Palautordera O3, Pluja Àcida PM10 
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental, any 2009. 

 

Com es comprova les diferents estacions estan excessivament allunyades de Bordils, sent les 
més pròximes les de Girona (Mercat del Lleó i Parc de la Devesa). Malgrat tot, les dades no 
són extrapolables, degut a la diferent naturalesa de la seva ubicació. 
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3.6.4. Episodis de contaminació. Climatologia de la zona i relació amb 
processos de contaminació 

La delimitació de la Zona de Qualitat de l’Aire 8, Comarques de Girona, s’ha delimitat a partir 
de les condicions de dispersió i dels valors d’ozó mesurats en les estacions.  

Figura 3.6-1: Zones de qualitat de l’aire a Catalunya.  

 
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental. 

 

Aquesta zona està formada principalment per àrees rurals, mentre que només un 20% dels 
municipis presenten àrees urbanes. Els nuclis urbans existents són de grandària mitjana i 
petita. Per altre costat el 75% dels municipis d’aquesta zona estan lliures d’àrees industrials. 

En general és correspon a una zona muntanyosa on hi abunda una important coberta vegetal i 
les precipitacions hi són bastant freqüents, la qual cosa afavoreix el rentatge de l’atmosfera i 
minimitza la resuspenció de partícules. Per altre costat cal destacar aquesta zona es veu 
afectada per la presència de brises canalitzades per les valls dels diferents rius (Fluvià, Ter i 
Tordera). 

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge emet 
un informe anual de la qualitat de l’aire a Catalunya. El darrer informe publicat és de l’any 
2008. A continuació es detallen les principals conclusions d’aquest informe per a la Zona de 
Qualitat de l’Aire 8, Comarques de Girona. 

En la ZQA 8 els nivells de A la Zona de Qualitat de l’Aire 8, Comarques de Girona, els nivells de 
qualitat de l’aire mesurats pel diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el 
sulfur d’hidrogen, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el 
plom estan per sota dels valors límit establerts per la normativa. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi i níquel no s’han superat els valors objectiu 
establerts a la legislació durant el període 2006-2008. 

Pel que fa a partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, cal destacar que en anys 
anteriors (2006 i 2007) s’havien superat els valor límit anual i el nombre de superacions del 
valor límit diari en un punt de mesura ubicat en una àrea industrial a Sant Celoni. 

Els nivells d’ozó troposfèric mesurats són superiors als valors objectiu de protecció de la salut 
humana i de protecció de la vegetació d’aplicació l’any 2010 i als objectius a llarg termini de 
protecció de la salut humana i de protecció de la vegetació d’aplicació l’any 2020. Tot i això 
durant l’any 2008 no hi ha hagut cap superació del llindar d’informació a la població. En anys 
anteriors s’havien detectat superacions horàries del llindar d’informació a la població però cap 
superació del llindar d’alerta. 
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3.6.5. Plans de protecció 

Els plans de protecció especial es desenvolupen en les zones de protecció especial de l’ambient 
atmosfèrica declarades pel Decret 226/2006, de 23 de maig, el qual va declarar com a zones 
de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del 
Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat pel fet de superar els 
valors límit admissibles (segons Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la 
Llei 22/1983 de protecció de l’ambient atmosfèric) en referència a contaminants com el diòxid 
de nitrogen i per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres.  

Una vegada declarada una àrea zona de protecció especial, el Consell Executiu ha d’aprovar un 
Pla d’Actuació que contingui les accions concretes necessàries per restablir la qualitat  de l’aire 
de la zona. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat, mitjançant el Decret 152/2007 de 10 
de juliol ha aprovat el Pla d’actuació per restablir la qualitat de l’aire per als contaminants 
diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) de 
40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona declarats, doncs, una zona de protecció 
especial pel Decret 226/2006.  

Tal i com ja s’ha dit anteriorment, el municipi de Bordils es troba dins la Zona de Qualitat 
Ambiental (ZQA) número 8 Comarques de Girona, les quals, per la seva bona qualitat de l’aire, 
no estan declarades zona de protecció de l’ambient atmosfèric.  

Per altre, costat el sector industrial existent al municipi no comporta un risc especial que pugui 
afectar a l’atmosfera. 

 

3.6.6. Contaminació odorífera 

La contaminació odorífera repercuteix en la qualitat de vida dels ciutadans essent una 
preocupació creixent en certs municipis. En aquest sentit l’any 2005 es redactà l’avantprojecte 
de Llei per regular la contaminació odorífera. Aquesta proposta normativa fixa valors objectius 
d’immissió d’olors a l’atmosfera que han d’assolir les activitats en les àrees que requereixen 
més protecció contra l’olor, com són les àrees residencials, mitjançant l’ús de la millor 
tecnologia disponible i l’aplicació de Bones Pràctiques de gestió, o bé mitjançant la implantació 
de mesures correctores. 

Per tal d’establir les competències municipals en aquesta matèria cal esmentar la sentència del 
Tribunal Suprem, de 26 de juliol de 2006, de la Sala Contenciosa Administrativa, relativa a les 
competències de l’Administració local en l’àmbit de les olors. La sentència conclou que els ens 
locals poden exercir la potestat reglamentària que tenen atribuïda si no contradiuen una norma 
amb rang de llei de la comunitat autònoma i sens perjudici que, si l’Administració autonòmica 
exerceix les seves competències, l’ordenança local s’haurà d’adaptar a la normativa. 

En el cas de Bordils la contaminació odorífera és una problemàtica poc significativa. Només es 
té coneixement d’episodis puntuals de pudors provocats per l’aplicació de fems i purins com a 
fertilitzant agrícola, així com en els entorns immediats de les explotacions ramaderes. 

 

3.6.7. Contaminació lumínica 

La contaminació lumínica es produeix degut a un enllumenament nocturn excessiu o defectuós. 
Els efectes d’aquest tipus de contaminació són molt diversos i afecten tant la salut i el benestar 
de les persones, com a la fauna i la flora, ja que altera les condicions de foscor natural dels 
ecosistemes nocturns. 

 

La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn, regula l’ordenació ambiental de la il·luminació per tal de mantenir les condicions 
naturals nocturnes. La Llei divideix el territori en quatre zones en funció dels requeriments de 
protecció a la contaminació lumínica. Aquestes zones es regulen a través del Decret 82/2005, 
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de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

L’objectiu del decret és determinar les característiques de les instal·lacions dels aparells 
d’il·luminació en funció de les zones de protecció i regular el funcionament de l’enllumenat. 

La zonificació del territori la realitzarà la Generalitat de Catalunya, concretament el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, qui ho comunicarà al municipi, per tal que aquest 
es pugui adequar a la nova legislació. 

Taula 3.6-16: Zonificació segons la protecció del territori a la contaminació lumínica 

Zones  Grau de protecció  Característiques  

E1  Màxima protecció  
Àrees coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de protecció 
especial i les àrees coincidents amb la xarxa Natura 2000.  

E2  Protecció alta  
Sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural, d’una àrea de protecció 
especial o d’una àrea de la xarxa Natura 2000.  

E3  Protecció baixa  Àrees qualificades pel planejament urbanístic com a sòl urbà o urbanitzable.  

E4  Protecció menor  
Àrees en sòl urbà d’ús extensiu a la nit en activitats comercials, industrials o 
turístiques; també els vials urbans principals. No podenclassificar-se zones 
E4 a menys de 2km d’una zona E1.  

Font: Decret 82/2005, de 3 de maig, Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001. 

 

Bordils és un municipi rural sense cap àrea industrial o comercial prou important com per ser 
una font important de contaminació. El municipi de Bordils disposa des del març del 2007 del 
Pla d’adequació municipal de l’enllumenat públic, redactat pel Consell Comarcal del Gironès. 
Aquest pla, té per objectiu adequar els enllumenats públics del municipi de Bordils a partir de 
la detecció dels punts d’incompliment de la normativa vigent, presentar una valoració 
econòmica de les propostes que s’hi fan i calcular l’estalvi energètic resultant de l’aplicació de 
les propostes.  

Figura 3.6-2: Zonificació del territori en funció del grau de protecció envers a la 
contaminació lumínica. 

 
Font: Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa (desembre 2007), Bases cartogràfiques del DMAH. 
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B. Diagnosi estratègica  

3.6.8. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica 

Descripció general 

El municipi de Bordils no presenta problemàtiques destacades derivades de la qualitat de l’aire. En general la 
qualitat és bona degut a les baixes emissions de gasos contaminants existents i als processos de rentatge de 
l’atmosfera (pluja) i de dispersió (brises canalitzades per la vall del Ter). 

 

Al municipi de Bordils no existeix cap empresa potencialment contaminant de 
l’atmosfera 

Segons el Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants de Catalunya (PRTR-CAT) no existeix cap 
activitat potencialment contaminant de l’atmosfera. 

 

El trànsit de vehicles és la principal activitat emissora de diòxid de carboni (CO2), òxids 
de nitrogen (NOx) i monòxid de carboni (CO)  

El trànsit es considera una font difusa de contaminants atmosfèrics. En el cas del diòxid de carboni (CO2), dels 
òxids de nitrogen (NOx) i el monòxid de carboni (CO) el trànsit de vehicles és el principal responsable de 
l’emissió d’aquests contaminants a l’atmosfera. En el municipi de Bordils el trànsit de la xarxa viària local és el 
principal responsable de l’emissió de contaminants atmosfèrics, representant el 99,22% de les emissions de 
CO2 derivades del trànsit de vehicles. Les emissions derivades del trànsit de la xarxa viària interurbana 
representa nomé el 0,78%. Aquest fet es degut a la petita proporció de carreteres de la xarxa interurbana, 
que és limita a 2.400 m de la carretera C-66 dins el terme municipal. 

 

Efectes globals i locals dels gasos 

El municipi de Bordils no presenta problemes continus ni esporàdics derivats de la contaminació atmosfèrica, 
degut a les baixes emissions existents i als processos de rentatge de l’atmosfera i de dispersió existents. 

Tenint en compte l’emissió de gasos amb efecte hivernacle (GEH) el municipi de Bordils presenta un balanç 
negatiu, de manera que la quantitat de CO2 fixada anualment per les masses forestals existents (tant naturals 
com de plantació) és inferior a les tones de CO2 equivalents emeses a l’atmosfera. Per tal de compensar les 
emissions de gasos amb efecte hivernacle la superfície de masses forestals hauria de ser 70 hectàrees 
superior a l’actual. 
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3.6.9. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

Bona situació i climatologia que afavoreixen al rentat i la dispersió de contaminants atmosfèrics. 

Bona qualitat de l’aire, d’acord amb el conjunt la Zona de Qualitat Ambiental (ZQA) número 8 
Comarques de Girona. 

Les activitats industrials existents no comporten l’emissió de substàncies especialment tòxiques o 
perilloses derivades dels seus processos productius. 

L’emissió de contaminants atmosfèrics derivada del trànsit de la xarxa interurbana és mínima, 
derivat de la poca longitud de la xarxa viària interurbana existent al municipi. 

No existeixen problemes significatius a l’atmosfera derivats de la contaminació lluminosa i 
odorífera. 

El municipi de Bordils disposa des del març del 2007 del Pla d’adequació municipal de 
l’enllumenat públic, redactat pel Consell Comarcal del Gironès. 

 

Punts febles 

El trànsit de vehicles de la xarxa viària local és el principal responsable de l’emissió de diòxid de 
carboni (CO2), d’òxids de nitrogen (NOx) i monòxid de carboni (CO). 

El trànsit de vehicles és el principal responsable de l’emissió de gasos amb efecte hivernacle i per 
tant de la contribució a l’escalfament global del planeta. 

El municipi de Bordils presenta un balanç negatiu respecte al balanç d’emissió de gasos amb 
efecte hivernacle (GEH). Per tant, per compensar les emissions de gasos amb efecte hivernacle 
caldria ampliar la superfície forestal. 

 

Oportunitats 

No s’han detectat episodis significatius de contaminació atmosfèrica al municipi de Bordils. 

La qualitat de l’aire és globalment bona. 

 

Amenaces 

Increment constant del parc mòbil del municipi que incrementa les emissions derivades del trànsit 
de vehicles en les vies urbanes. 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Bordils 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  226 

3.7. Soroll 

A Memòria descriptiva 

El soroll en el seu vessant ambiental, no circumscrita a àmbits específics com el laboral, sinó 
en tant que immissió sonora present en l’hàbitat humà o en la natura, molt sovint no ha estat 
atès en prou atenció en les normatives ambientals.  

El soroll es defineix sovint com “el so indesitjat” o “so fort, desagradable o inesperat”. Els seus 
orígens es troben en les activitats humanes y s’associa especialment amb el procés 
d’urbanització i desenvolupament del transport i de la indústria. Tot i que fonamentalment es 
tracta d’un problema urbà, també pot, en funció de les condicions topogràfiques, ser font de 
molèsties en les zones rurals. 

L’índex més utilitzat per mesurar el soroll és el decibel (dB), l’índex més utilitzat per expressar 
l’exposició al soroll, el nivell de pressió acústica ponderat ‘A’ dB (A); i el mètode d’obtenció de 
mesures a partir de series temporals de resultats, el denominat nivell equivalent de pressió 
acústica L Aeq. 

 

Medició del soroll 

El soroll ve determinat en gran mesura per la percepció subjectiva de les persones, que varia 
d’un individu a un altra, i sovint, en un mateix individu segons la seva disposició en cada 
moment. Donada la seva naturalesa subjectiva, el soroll no pot mesurar-se en unitats 
objectives. Però per poder classificar i comparar les diferents fresses és necessari com a mínim 
obtenir una descripció quantitativa aproximada. Amb aquesta finalitat, el “so”, que és part 
física del soroll, és descrit mitjançant valors quantitatius que es refereix a: 

• La seva intensitat. 

La intensitat d’un so s’expressa en termes d’amplitud mitjana de les ones de pressió acústica p 
i, generalment,es determina pel nivell de pressió acústica Lp en decibels (dB) a partir de la 
següent equació (p0 es la pressió acústica de referència de 20 µPa): 

Lp = 10 log (p/p0)² en dB 

L’oïda humà només percep nivells de pressió acústica entre 1 dB (umbral d’audibilitat humana 
normal) i prop de 130dB (Umbral del dolor). Normalment els sorolls a l’exterior varien entre 
els 35 i 110 dB. 

• La seva freqüència o escales de freqüències. 

La major part dels sons consisteixen en una barreja de tonalitats amb diferents tons i 
freqüències, essent aquestes freqüències mesurades en hertzs (Hz). L’oïda humana té una 
sensibilitat diferent per a tonalitats de diferent freqüència: és més sensible per a tonalitats 
d’entre  1kHz i 5kHz, menys sensible per a freqüències més altes i molt menys encara per a 
freqüències baixes. Per tant, en la majoria dels casos el nivell sonor està ponderat amb la 
denominada ponderació “A” i,d’aquesta manera, es transforma en el nivell de pressió acústica 
ponderat A ó LpA 

LpA = 10 log (p/p0)² en dB (A) 

Taula 3.7-1: Nivell de pressió acústica ponderada A (dB (A)) 

Umbral de audibilitat a 1000 hz  0 

Sensació de silenci complet  0-20 

lleuger moviment de les fulles  25-30 

Zona urbana tranquil·la entre 2 i 4 de matinada  35-45 

Conversa normal (interior)  45-55 
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Taula 3.7-1: Nivell de pressió acústica ponderada A (dB (A)) 

Automòbil lleuger al ralentí a una distancia de 7.5m 
(motor d’explosió)  

45-55 

Automòbil lleuger a 50 km/h, a una distancia de 7.5m  60-80 

Vehicle pesat de mercaderies a 50 km/h, a una distancia 
de 7.5m  

80-95 

Motocicleta a 50 km/h, a una distancia de 7.5m  75-100 

Nivell màxim durant el pas d’un tren de mercaderies a 
100 km/h, a una distancia de 7.5m (motor diesel)  

95-100 

Discoteca (interior, Leq)  85-100 

Nivell màxim d’un tren de passatgers (interurbà, 200 
km/h, 7.5m)  

95-100 

Nivell màxim de un tren de passatgers (ICE, 250 km/h, 
7.5m)  

95-100 

Nivell màxim de un tren de alta velocitat (TGV, 300 km/h, 
7.5m)  

105-110 

Avió a reacció (> 100 t, enlairament, 100 m)  110-115 

Avions militars en vol rasant  105-120 

Possibles danys auditius, inclús en casos de exposició de 
curta durada  

> 120 

Font: "Una avaluació Dobris" sobre el medi ambient a Europa, Agencia europea del medi 
ambient (Buzón 16B, Müller, DG XI, CCE, comunicació personal basada en EE.UU. EPA, 
1979).  

 

3.7.1. Antecedents. Estudis d’acústica del municipi 

No existeix un estudi complert dels paràmetres sonomètrics dins el municipi de Bordils. El més 
aproximat és el mapa de sensibilitat acústica realitzat pel Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, però que caldria completar amb un estudi més concret. Aquests 
mapes poden servir d’instrument de base per elaborar els mapes definitius, incorporant noves 
àrees i elements susceptibles de disposar d’objectius de qualitat propis i diferenciats. 

D’acord amb la Llei, una vegada el mapa de capacitat acústica l’hagi aprovat l’ajuntament l’ha 
de fer públic de forma que els ciutadans tenen dret a accedir-hi i a rebre la informació 
adequada sobre les zones de sensibilitat acústica, les zones de soroll i llurs entorns, d’acord 
amb la normativa reguladora d’accés a la informació en matèria de medi ambient. 

 

3.7.2. Normativa reguladora existent 

3.7.2.1. Unió Europea 

La política mediambiental de la Unió Europea en els darrers vint anys ha consistit a legislar, 
mitjançant directives comunitàries que estableixen nivells màxims d’emissió sonora per a 
vehicles, aeronaus i màquines, amb l’objectiu de fer un mercat únic i de procediments de 
certificació, per garantir que els nous vehicles i equips compleixen, en el moment de la 
fabricació, els límits establerts en les Directives. 

L’any 1996 la Comissió, mitjançant el Llibre Verd, proposa estimular el debat públic sobre la 
política futura de lluita contra el soroll i fruit d’aquest debat ha estat l’aprovació de les 
Directives següents: 
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• Directiva 2000/14/CE, sobre l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre emissions 
sonores en l’entorn, que són degudes a les màquines d’ús a l’aire lliure, 8 de maig de 2000.  

• Directiva 2002/30/CE, sobre l’establiment de normes i procediments per a la introducció de 
restriccions operatives relacionades amb el soroll en els aeroports comunitaris, 26 de març de 2002.  

• Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, 25 de juny de 2002. 

 

3.7.2.2. Estat espanyol 

En la legislació espanyola, el mandat constitucional de protegir la salut (article 43 de la 
Constitució) i el medi ambient (article 45 de la constitució) incloïen la protecció contra la 
contaminació acústica. 

Les Corts Generals van aprovar el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarolla la "Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emissiones acústicas. 

El soroll no tenia, fins l’aprovació d’aquesta Llei, una norma general reguladora d’àmbit estatal. 
Compleix també l’objectiu de transposar al dret espanyol la Directiva 2002/49/CE, sobre 
avaluació i gestió del soroll ambiental. 

 

També destacar el RD 1909/1981 pel qual s’aprova la norma bàsica de la edificació NBE-CA-81 
sobre condicions acústiques en els edificis, i el RD 2115/1982 que es modifica la primera. 
Finalment l’Ordre de 29 de setembre de 1988 per la qual s’aclareixen i corregeixen aspectes 
dels annexes de la NBE-CA-82. 

 

3.7.2.3. Catalunya 

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció 
contra la contaminació acústica. La Llei recull els criteris que la Unió Europea ha establert en el 
Llibre Verd de la lluita contra el soroll i que s'han plasmat en la normativa comunitària. 

 

Anteriorment l’any 1995 es va aprovar mitjançant la Resolució del Departament de Medi 
Ambient, de 10 de novembre, una Ordenança municipal tipus reguladora del soroll i les 
vibracions, per facilitar als municipis, que són els qui tenen la competència, un model que 
puguin aprovar adaptant-lo a les seves necessitats i peculiaritats.  

 

Els projectes d’activitats que s’han de sotmetre al procediment establert en la Llei 3/1998, de 
27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, consideren el soroll un 
element que cal avaluar, per assolir l’autorització o llicència ambiental corresponent.  

Per a les infraestructures i activitats no sotmeses a la Llei d’intervenció integral de 
l’administració ambiental, les declaracions d’impacte ambiental, d’acord amb la Llei 16/2002 de 
protecció contra la contaminació acústica, estableixen valors límit de nivell de soroll que no 
poden sobrepassar. 

 

3.7.2.4. Ajuntament 

Les corporacions locals, com a administració més propera al ciutadà, són les competents per 
intervenir en l’àmbit urbà, d’acord amb la Llei 7/1985, de bases de règim local i per tant també 
regular en l’aspecte de sorolls i vibracions. 
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A més d’establir les disposicions generals relatives a la intervenció de l’administració en 
matèria de sorolls i vibracions, s’estableix uns criteris de prevenció específica contra el soroll 
que afecten l’edificació, els vehicles a motor, els sistemes d’alarma i els treballs a la via pública 
que produeixen soroll; el comportament ciutadà a la via pública i en la convivència diària; 
regula molt detalladament els permisos i llicències en establiments públics i activitats d’esbarjo 
o recreatives i, finalment, estableix un règim sancionador. En aquest sentit, té un interès 
especial la regulació del comportament ciutadà que pot produir soroll. 

En les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Ajuntament de Bordils, en l’Annex 3. 
Ordenances de l’edificació, el capítol II correspon a l’ordenança de regulació de la incidència de 
les activitats sobre l’entorn i el medi ambient. En la secció 1. Soroll i vibracions s’exposa: 

 

1. Els nivells màxims de soroll expressats en dB (A) que es poden percebre a la 
zona receptora deguts al funcionament d’una activitat s’ajustaran als valors 
assenyalats a la taula següent: 

Nivells sonors 
Zona receptora Horari 

Interiors  Exteriors 

H. Zones unifamiliars, equipaments sanitaris 
Dia  

Nit 

35 

25 

55 

45 

M. Zones plurifamiliars, equipaments educatius 
Dia  

Nit 

35 

25 

55 

50 

I. Zones industrials i altres zones 
Dia  

Nit 

45 

40 

65 

60 

 

Regulació de les vibracions. 

1. Els nivells de vibracions màxims admissibles en el local receptor, expressats 
en dB, s’ajustaran al valors que es fixen a continuació: 

2. 

Nivells de Vibracions Zona receptora Horari 

LA màxim, dB 

H i M Zones unifamiliars i plurifamiliars 
Dia  

Nit 

60 

55 

I. Zones industrials 
Dia  

Nit 

65 

60 

 

A efectes d’aplicació dels nivells màxims admissibles, es consideren horaris diürn i 
nocturns els que s’indiquen a la següent taula 

Horari 
Zona receptora 

Dia Nit 

H. Zones unifamiliars, equipaments sanitaris 8 - 21 21 – 8 

M. Zones plurifamiliars, equipaments educatius 7 - 21 22 - 7 
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3.7.3. Principals fonts de soroll del municipi. 

A Bordils la contaminació per soroll està localitzada principalment en les vies de comunicació, 
carreteres i la via del tren. 

La principal via de comunicació del municipi és la carretera C-66 i la via de ferrocarril de 
Barcelona – Portbou. Al seu pas pel terme municipal de Bordils la C-66 té una intensitat molt 
elevada (15.320 vehicles/dia any 2006), aquest fet es propi de la carretera que és la principal 
via de comunicació de Girona i la zona centre de la Costa Brava. Al ser una carretera amb una 
IMD elevada i amb un 5,15% de pas de vehicles pesants, s’hi dóna el fenomen de 
contaminació acústica per a fonts mòbils degut al trànsit. 

L’informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge, “Campanya de Control Acústic: 
immissió sonora a l’ambient exterior produïda per la circulació de trens a la xarxa ferroviària a 
Catalunya (2007-2008)” identifica els trams de línies existents amb característiques acústiques 
homogènies. El tram de Maçanet a Portbou, tram 14, travessa el municipi de Bordils, per 
aquest tram circulen trens regionals, de llarg recorregut i de mercaderies, la caracterització 
sonora d’aquest tram en funció del tipus de tren en circulació és:  

Taula 3.7-2: Caracterització sonora del tram entre Maçanet i 
Portbou (tram 14) 

Tipus de tren 
Ld 

dB (A) 

Le 

dB (A) 

Ln 

dB (A) 

Lden 

dB (A) 

Tren de viatgers 52,7 54,5 41,0 51,4 

Tren de mercaderies 56,4 60,0 64,5 61,0 

Pas del total de trens 57,5 61,0 64,5 61,4 
Els nivells d’avaluació a causa del soroll residual únicament apareixen en cursiva, ja que no 
existeix circulació de trens. 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 

A la zona del nucli urbà cal destacar fonts mòbils de generació de sorolls com el pas de 
vehicles que es desplacen dins el mateix nucli i fonts fixes puntuals com les activitats 
constructives. 

Vistes les dades anteriors i localitzades les principals fonts de soroll, es determina que l’àrea 
del nucli que més pot acusar el soroll, és la franja de nucli urbà situada entre la via del tren i la 
carretera C-66. 

La futura variant de la carretera C-66, significarà que el trànsit de l’actual carretera en el seu 
pas pel nucli de Bordils disminuirà de forma important, fent disminuir el soroll, provocat pel 
trànsit de vehicles pesants i altres automòbils de pas. La via es podrà equiparar a un carrer del 
poble i el soroll es traslladarà fora del nucli. 

 

Un punt problemàtic podria ser la zona on s’ubica l’empresa Girona Fruits, ja que es considera 
una activitat industrial, però donades les activitats que s’hi desenvolupen (emmagatzematge i 
distribució) no suposa un focus important de contaminació acústica, mes enllà del trànsit de 
vehicles pesants que pot generar. Així, com a font de soroll es torna a la problemàtica de la 
carretera C-66. Malgrat tot la seva situació, juga al seu favor, ja que se situa separada del 
nucli, seguint la trama del polígon industrial de Celrà. 

 

Malgrat aquests fets, l’Ajuntament comenta que ens els últims anys no hi hagut queixes a 
causa del soroll. 

 

La contaminació per soroll en l’àmbit rural és pràcticament inexistent.  
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3.7.4. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu del soroll (diürn i nocturn i per 
temporades) 

Al 12 de juny de 2002, el Govern de Catalunya va aprovar la Llei16/2002 de protecció contra 
la contaminació acústica. Aquesta llei obliga a fer la zonificació acústica del territori en zones 
de sensibilitat acústica alta (protecció alta contra el soroll),moderada (percepció mitjana del 
nivell de soroll) i baixa (percepció elevada del nivell del soroll). En cadascuna d’aquestes zones 
s’estableixen els valors límits d’immissió i els valors d’atenció a l’ambient exterior i també 
estableix valors límit d’immissió a l’interior dels habitatges i equipaments. 

Taula 3.7-3: Valors límit d’immissió i d’atenció a l’ambient. exterior i interior (en dBA) 

Valors_límit 
d’immissió a 
l’exterior 

Valors_límit 
d’atenció a 
l’exterior 

Valors_límit 
d’immissió a 
l’interior Sensibilitat acústica 

Dia Nit Dia Nit Dia Nit 

Alta 60 50 65 60 30 25 

Moderada 65 55 68 63 35 30 

Baixa 70 60 75 70 35 30 
Font : Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

 

No s’han portat a terme estudis qualitatius ni quantitatius del soroll al terme municipal de 
Bordils, però en general es pot concloure que exceptuant les àrees properes als eixos de 
comunicació, C-66 i la via del ferrocarril, es tracta d’un municipi tranquil, amb moltes zones de 
sensibilitat acústica alta i moderada. 
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3.7.5. Mapa de sensibilitat acústica municipal. Cadastre sònic 

L’Ajuntament de Bordils disposa del Mapa de Capacitat Acústica amb valors de l’any 2004. 
Aquest mapa, realitzat pel departament de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, és 
una proposta inicial per tal que l’ajuntament l’utilitzi com a instrument base per elaborar els 
mapes de capacitat acústica definitius i aprovar-los tal i com estableix la Llei. 

Figura 3.7.1: Mapa de Capacitat Acústica de Bordils 

 
Font: Ajuntament de Bordils. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 

A la franja de la carretera C-66 s’ha establert uns valors d’immissió diürns en ambient exterior 
classificat com a zona C LAr ≤ 70, classificat com a zona de sensibilitat acústica baixa. També 
es troba dins la zona C de sensibilitat la zona industrial pròxima al nucli urbà. Els carrers i 
avingudes principals del municipi, com són l’Avinguda de Montserrat i el carrer d’Almeda es 
classifiquen en la zona B Lar ≤ 65, classificat com a zona de sensibilitat acústica moderada. La 
resta de la zona urbana és classifica com a zona A, Lar ≤ 60 de sensibilitat acústica alta. No 
s’han dibuixat zones d’especial focus de soroll, ni zones tipificades com ZARE o ZEPQA. 

 

A partir d’aquí cal que es reguli amb més exactitud la capacitat acústica de cada indret del 
municipi seguint la següent metodologia:  
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• Fase A): Reconèixer els emissors i receptors singulars del territori  

• Fase B): Definir zones homogènies des de la immissió de soroll  

• Fase C): Elaborar el mapa  

• Fase D): Aprovar i fer públic el mapa 

 

Cal recordar que en el Mapa de capacitat acústica es grafien les zones de sensibilitat acústica 
amb els valors límit d’immissió que corresponen a l’horari diürn. La Llei estableix, com a mínim 
les zones següents: 

• Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció 
alta contra el soroll. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: LAr 60  

• Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una 
percepció mitjana de soroll. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: LAr 65 

• Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una percepció 
elevada de nivell sonor. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: LAr 70 

• Zona de soroll. Són els sectors del territori afectats per la presència d’infraestructures de transport 
viari, ferroviari, marítim i aeri. 

• Zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). Són les àrees en què per les seves 
singulars característiques es considera convenient de conservar una qualitat acústica d’interès 
especial. El valor límit d’immissió es considera que és el valor del soroll de fons més 6 dB(A). 

• Zona acústica de règim especial (ZARE). Són les àrees en què es produeix una elevada contaminació 
acústica a causa de la presència de nombroses activitats i del soroll produït al voltant. Poden ser 
declarades ZARE les zones en què se sobrepassin els valors límit d’immissió en l’ambient exterior 
corresponents a zones de sensibilitat acústica baixa en 15 dB(A) o més, dues vegades per setmana, 
durant dues setmanes consecutives o tres d’alternes, dins del termini d’un mes. 
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B. Diagnosi estratègica  

3.7.6. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica 

Resum executiu 

El soroll a Bordils no és un vector excessivament preocupant, malgrat tot, és un fenomen que 
provoca molèsties. Es pot donar en determinades zones com el soroll que provoca el trànsit que 
circula per la carretera C-66 i la via del ferrocarril Barcelona – Portbou. 

Els coneixements actuals permeten concloure que l’exposició a la fressa ambiental actua com a 
font de tensió sobre la salut i un dels grans reptes de la societat urbana actual és minorar els 
sorolls dels pobles i ciutats. Se’ns dubte que un dels grans canvis de les zones urbanes en un futur 
proper serà principalment el d’aconseguir uns nivells exigents d’emissions de sorolls que farà 
millorar considerablement la qualitat de vida. 

 

Planificació urbanística i Mapa de capacitat acústica 

A Bordils, la planificació urbanística futura ha de permetre prevenir al màxim possible la 
interferència d’espais d’usos no compatibles que modifiquin sensiblement els nivells acústics. La 
comprovació d’aïllaments i muntatges d’instal·lacions i activitats és una qüestió bàsica per evitar 
que es generin intensitats sonores inadequades i per reduir molèsties. Per altra banda, cal una 
sensibilització ciutadana, tant a nivell personal com col·lectivament, ja que el comportament pot 
derivar en actes molests, especialment en aquells entorns més confinats o amb una densitat de 
població més elevada. 

Mapa de Capacitat Acústica de Bordils 

 
Font: Ajuntament de Bordils. 
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Els eixos de comunicació són la principal font emissora de soroll ambiental 

Igual que a la majoria de localitats el trànsit és el màxim causant de les molèsties sonores. A 
Bordils, municipi per on passa la carretera C-66, amb una important IMD i el pas d’un percentatge 
considerable de vehicles pesants, i la línia de ferrocarril Barcelona – Portbou, les principals 
molèsties sonores són causades per aquestes vies de comunicació que presenten una LAr ≤ 70. 

Aquesta afectació es veurà atenuada, amb la construcció de la futura variant de la carretera C-66, 
lluny del nucli urbà de Bordils. 

 

3.7.7. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats 

Punts forts 

Concentració de sorolls a l’espai urbanitzat, en la carretera C-66 i la via del tren 

No hi ha un excessiu problema amb el soroll, llevat del que es produeix a les infraestructures 
viàries 

La principal activitat industrial (Girona Fruits) es troba a certa distància del nucli urbà del 
municipi 

En els últims anys no hi ha hagut queixes veïnals a causa del soroll. A part d’algunes queixes 
rebudes per alguns veïns de la zona del Pavelló del Torrentó, que s’han queixat del soroll de les 
festes nocturnes que es fan un parell de cops l’any 

 

Punt febles 

L’alt volum de trànsit pesat que circula per la carretera C-66 

La situació en paral·lel de la carretera i la via del tren al costat del nucli urbà 

 

Oportunitats 

Aplicació de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i aprovació dels mapes 
de capacitat acústica 

Trasllat de la carretera C-66 fora del nucli urbà 

 

Amenaces 

Possibilitat, segons el planejament vigent, d’augment de les zones industrials (continuant 
l’activitat industrial actual) 
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3.8. Residus 

A. Memòria descriptiva 

3.8.1. Residus municipals. Marc legislatiu.  

3.8.1.1. Marc legislatiu de la gestió dels residus municipals 

• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. La gestió dels residus municipals a 
Catalunya es regula per la Llei 6/1993, reguladora de residus, modificada per la Llei 
15/2003 i per Llei 9/2008. La Llei 6/1993 regula la gestió dels residus que s’originen o es 
gestionen a Catalunya, exclosos el residus radioactius, miners, agrícoles i ramaders, 
explosius desclassificats, aigües residuals i efluents gasosos. També regula, entre d’altres, 
les competències i les funcions dels ens locals i els principals instruments de gestió en 
aquest àmbit. 

• Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora de residus. La Llei 15/2003, de 13 de juny, de 
modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, defineix el concepte 
de residu comercial i estableix una regulació específica per a aquests residus a fi de 
millorar-ne la gestió i garantir que els productors i els posseïdors n’assumeixin tota la 
responsabilitat en la gestió, sens perjudici que els ens locals n’assumeixin la gestió directa, 
de manera que es respectin llurs competències en matèria de residus municipals. El mateix 
règim s’aplica als residus d’origen industrial assimilables als municipals. En aquesta llei 
s’adequa la resta de la regulació catalana a les determinacions de la Llei de l’Estat 
10/1998, de 21 d’abril, de residus, com ara el concepte de residu municipal, l’abast del 
qual s’amplia en comparació amb l’anterior normativa catalana. Aquesta Llei té en compte 
les darreres directives i decisions comunitàries en matèria de residus, de manera que, 
d’acord amb la Directiva 31/1999/CE, relativa a l’abocament de residus, s’incorpora el 
concepte de residu inert i s’adequa la llista de residus no admissibles als abocadors. Així 
mateix, es modifiquen els conceptes de valorització i disposició del rebuig, fent una 
remissió necessària a la Decisió de la Comissió 96/350/CEE. 

• Llei 9/2008, de 10 de juliol, reguladora de residus. La Llei 9/2008, de 10 de juliol, de 
modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, té per objectiu 
d’harmonitzar la llei catalana amb la normativa estatal i europea aplicable, i s’inclouen nous 
mecanismes per a optimitzar tant la planificació que el Govern duu a terme per a la gestió 
dels residus com les accions de reducció, recollida selectiva i formació i conscienciació. La 
llei 9/2008 crea la figura del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus 
municipals, que permet de fixar criteris de localització precisos per a les instal·lacions de 
gestió de residus, d’acord amb el que disposa la Directiva 2006/12/CE, de residus. En el 
mateix sentit, es determina que en la planificació urbanística s’inclogui la gestió dels 
residus que s’originen en l’àmbit territorial respectiu i s’estableixin les prescripcions 
pertinents. Per altra banda, també modifica el procediment per a l’elaboració dels plans i 
programes, per tal d’incloure-hi una avaluació ambiental. Aquesta llei estableix la promoció 
d’accions de foment i suport, amb caràcter anual, per ajudar els ens locals en la 
implantació i la consolidació del model de gestió de residus municipals que es vol per a 
Catalunya. 

• Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya (PROGREMIC) 2007-2012. Pel que 
fa a la gestió dels residus municipals, s’estableix la recollida selectiva dels residus 
municipals a tota la població de Catalunya, d’acord amb el Programa de gestió de residus 
municipals de Catalunya – PROGREMIC (2007-2012). Aquest programa és un  document 
aprovat inicialment pel Consell d’Administració de la Junta de Residus el 29 d’octubre de 
2007. El Programa té com a marc de referència la Llei 6/1993, la Llei 10/1998 i la 
normativa reguladora del règim local. El PROGREMIC no constitueix només un programa de 
planificació de la gestió de residus municipals a Catalunya durant els propers anys, sinó 
que té naturalesa jurídica de pla sectorial de coordinació. L’àmbit territorial d’aquest 
programa abasta tot Catalunya. Pel que fa a l’àmbit d’aplicació material, el programa 
engloba tots els residus generats en l’àmbit municipal, d’acord amb la Llei 6/1993. El 
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PROGREMIC incorpora un enfocament innovador, basant-se en una nova lògica en 
l’ordenació de la gestió de residus a Catalunya. Aquesta nova lògica es refereix al paper de 
la població que juga en cadascuna de les fases de gestió de residus. Els principals eixos 
d’actuació del PROGREMIC s’estructuren en tres: 

- Eix 1. Programa per la ciutadania 

- Eix 2. Programa per la gestió: organització i logística 

- Eix 3. Programa d’infraestructures 

Els objectius específics del Programa recullen valors quantitatius de prevenció i valorització 
dels materials, que són els següents: 

Taula 3.8-1: Objectius específics de valorització a nivell de Catalunya. PROGREMIC 2007-2012 

Prevenció en origen 10% de reducció respecte el 2006 

Matèria orgànica 
55% de valorització 

<15% d’impropis 

Vidre 75% de valorització 

Paper i cartró 75% de valorització 

Envasos 
lleugers 

25% de valorització 

60% de valorització 

Valorització del material 

 

Altres 25% de valorització 

48% de valorització 

Reducció de rebuig a 
disposició final 

100% de tractament (any 2012) 

Disposició d’un 43% de rebuig respecte la generació total de residus 

Font: Agència de Residus de Catalunya 

 

• Ordenança comarcal reguladora de la gestió dels residus municipals a la comarca 
del Gironès. L’objectiu d’aquesta ordenança és establir el règim jurídic en relació amb els 
serveis públics de gestió dels residus municipals, que realitza o pot realitzar el Consell 
Comarcal del Gironès, en els diversos municipis de la comarca que han delegat o poden 
delegar en un futur les corresponents competències a aquesta administració; així com les 
funcions d’inspecció que es deriven de la Llei 6/1993, reguladora de residus, de la Llei 
10/1998, de 21 d’abril, de residus, i de la seva modificació per la Llei 62/2003, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. L’ordenança fou aprovada 
definitivament el 27 d’abril de 2007. 

 

3.8.1.2. Producció i composició dels residus municipals 

La llei 6/93 i les seves modificacions defineixen els residus municipals com els residus 
domèstics i també els residus de comerços i d’oficines i serveis i d’altres residus que, per llur 
naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus domèstics. En funció de les seves 
característiques els residus municipals es poden classificar en: 

• Residus municipals ordinaris (RMO): Agrupa tots aquells residus municipals que són 
objecte de la recollida ordinària de deixalles. Es poden dividir en diferents fraccions: 
matèria orgànica, paper i cartró, vidre, plàstics, metalls, envasos mixtos, tèxtils i altres 
materials.  

• Residus municipals voluminosos (RMV): Són aquells residus que per la seva grandària 
no poden ser recollits a través dels mitjans convencionals utilitzats pels residus municipals 
ordinaris. És el cas dels electrodomèstics, dels mobles i d’altres andròmines.  

• Residus municipals especials (RME): Són els residus que, pel caràcter perillós de la 
seva composició, no poden recollir-se amb la resta de residus municipals ordinaris. Són, 
per exemple, les pintures, els dissolvents, les piles, els medicaments, les bateries de cotxe, 
els olis, etc.  
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Taula 3.8-2: Producció de residus municipals a Bordils (Tn). Període 2000-2008. 

Any MO V PiC ELL Vol Poda Piles 
RS 

Total 

%RS 

Total 

FR 

Total 

%FR 

Total 
G 

Total 
Kg/ 

Hab.dia 

2000 - 15,08 14,07 3,96 35,22 0 - 68,39 12,18 493,32 87,82 561,71 1,18 

2001 - 20,25 20,02 7,81 0 0 - 48,14 8,92 491,80 91,08 539,94 1,13 

2002 - 44,69 25,59 11,50 40,81 0 - 122,63 19,96 491,8 80,04 614,43 1,25 

2003 - 21,07 35,45 16,4 41,77 1,11 0,03 124,42 20,14 493,41 79,86 617,83 1,19 

2004 - 42,05 34,25 16,84 54,03 1,89 0,02 159,05 24,38 493,41 75,62 652,48 1,25 

2005 - 35,31 37,28 23,28 34,27 3,76 0,08 160,21 22,65 547,00 77,35 707,21 1,29 

2006 - 23,33 38,49 16,76 37,19 2,90 0,03 139,56 23,42 456,32 76,58 595,88 1,05 

2007 - 29,20 36,70 17,00 25,45 1,89 0,01 129,65 19,06 550,41 80,94 680,06 1,15 

2008 - 14,44 23,7 12,38 17,44 2,46 0,07 103,31 16,08 539,11 83,92 642,42 1,03 

MO: Matèria orgànica, V: Vidre, PiC: paper i cartró, ELL: Envasos lleugers, R Vol: Residus voluminosos, RS: 
Recollida Selectiva, FR: Fracció resta, G: generació 
 
Font: Agència de Residus de Catalunya i Consell Comarcal del Gironès 

 

L’evolució de la generació de residus municipals a Bordils durant el període 2000-2008 no ha 
mantingut una tendència marcada. A grans trets, el pes dels residus recollits ha augmentat al 
llarg dels anys passant de 561,71 Tn (any 2000) a 642,42 Tn (any 2008). En canvi, la recollida 
de voluminosos ha disminuït (l’any 2004 es van recollir 54,03 Tn de voluminosos mentre que 
l’any 2008 només 17,44 Tn). Mentre que el vidre gairebé s’ha mantingut, la recollida de paper 
i cartró i envasos lleugers ha augmentat bastant.  

La generació de residus per habitant i dia segueix més o menys una trajectòria estables a 
l’entorn d’1,05 kg/hab.dia i es troba per sota la mitjana comarcal, que és de 1,46 kg/hab.dia. 
A l’any 2008, la ràtio de generació de residus de Catalunya era d’1,59 kg/hab.dia. 

Les següents figures mostren aquestes dades d’una forma gràfica. 

Figura 3.8-1: Generació de residus municipals (kg/hab.dia) 
Bordils. Període 2000-2008 
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Font: Agència de Residus de Catalunya 
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Figura 3.8-2: Generació de residus municipals. Bordils. Període 2000-2008 
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    Font: Agència de Residus de Catalunya i Consell Comarcal del Gironès 

 

Segons la figura anterior, s’observa que la producció de residus segueix una certa tendència a 
l’alça fins l’any 2005, i la major part dels residus generats es troben encara en la fracció 
rebuig. No obstant això, A partir de 2007 sembla ser que la tendència canvia cap a la baixa. La 
recollida de vidre, envasos lleugers, paper i cartró ha estat present en tot el període però a 
partir de 2004 ha anat disminuint al llarg dels anys. La recollida de poda a Bordils s’instaurà 
l’any 2003.  

 

3.8.1.3. Anàlisi de la gestió del servei de recollida i tractament dels residus 
municipals. 

Rebuig 

La recollida del rebuig és competència municipal. El servei de recollida i transport de la fracció 
rebuig del municipi de Bordils el realitza l’empresa Sersall 95, S.L., segons dades de l’Agència 
de Residus de Catalunya (ARC). La fracció de rebuig de Bordils va, en la seva totalitat, al 
Dipòsit Controlat de Llagostera (Solius), d’àmbit supracomarcal.  

 

Com es pot comprovar en la següent figura, el nombre de tones de rebuig enviades a 
l’abocador de Solius va augmentar de forma constant fins l’any 2005. Va ser a partir de 2006, 
quan amb el reforç de la recollida selectiva de la fracció valoritzable dels residus, així com un 
major grau de conscienciació ambiental de la població, el nombre de residus portats a 
l’abocador va començar a disminuir. La tendència mostrada aquests darrers anys és clarament 
a la baixa. Amb tot, cal tenir present que és important continuar amb l’esforç d’educació 
ambiental i conscienciació de la població, per tal de seguir reduint aquesta fracció dels residus 
no valoritzats.  
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Figura 3.8-3: Evolució del nombre de tones de rebuig enviades al dipòsit controlat de 
Llagostera (Solius). Període 2001-2008 
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Figura 3.8-4: Evolució del nombre de tones de rebuig. Bordils. Període 2000-2008 
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Font: Agència de Residus de Catalunya 
 

La figura següent mostra uns contenidors de rebuig (així com un contenidor de FORM) situats 
al nucli de Bordils.  

Fotografia3.8-1: Contenidors de rebuig. Bordils. 2010 

 
Font: Elaboració pròpia 
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3.8.1.4. Recollida selectiva 

En aquest apartat s’han utilitzat dades del període 2000-2004 provinents de l’Agència de 
Residus de Catalunya, mentre que pel període 2005-2008 s’han utilitzat dades del Consell 
Comarcal del Gironès.  

A Bordils la recollida del vidre, paper-cartró i envasos lleugers està gestionada pel Consell 
comarcal del Gironès. L’empresa que realitza el servei de recollida és Sufi. 

El servei de recollida selectiva es porta a terme mitjançant contenidors específics ubicats en 
diversos punts del nucli de Bordils. A la taula 3.8.-3 es detalla el nombre de contenidors de 
recollida selectiva segons l’Agència de Residus de Catalunya i el nombre d’habitants per a 
cadascun durant el període 2000-2008. Tal i com s’observa a la taula següent, el nombre de 
contenidors per a cada recollida han incrementat tot i que poc. Destaca la reducció al llarg dels 
anys del nombre d’habitants per contenidor, tot i augmentar la població. En el cas dels 
contenidors de vidre, aquesta situació no passà entre 2006 i 2007.  

Taula 3.8-3: Nombre de contenidors de recollida selectiva a Bordils 

Any 
Cens 

Població 
Vidre 

Hab/cont. 

Vidre 
Paper i 
cartró 

Hab/cont. 

Paper i 
cartró 

Envasos 
lleugers 

Hab/cont. 

Envasos 
lleugers 

2000 1.309 7 187 7 187 6 218 

2001 1.309 7 187 7 187 6 218 

2002 1.344 7 192 8 168 6 224 

2003 1.422 7 203 7 203 7 203 

2004 1.425 7 204 8 178 8 178 

2005 1.501 7 214 8 188 7 214 

2006 1.554 7 222 9 173 7 222 

2007 1.625 8 203 11 148 10 163 

2008 1.703 8 213 11 155 10 170 
Font: Agència de Residus de Catalunya. 

 

A Bordils el conjunt de la recollida selectiva del municipi ha anat disminuint al llarg dels anys, 
des de l’any 2004, tal i com s’observa a la figura següent. Cal esmentar que manquen dades 
de residus voluminosos referents a l’any 2001. 

Figura 3.8-5: Evolució de la recollida selectiva. Bordils. Període 2000-2008 
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Fotografia 3.8-2: Contenidors de recollida selectiva. Bordils. 2010. 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Recollida selectiva de vidre 

El municipi de Bordils disposava a l’any 2008 de 8 contenidors de tipus iglú que significa una 
ràtio de un contenidor per a cada 213 habitants. La quantitat de recollida de vidre a l’any 2008 
va ser de 14.440 kg que representa 8,47 kg/hab. any.  

Pel que fa a l’evolució de la recollida selectiva del vidre, en el període comprès entre els anys 
2000 i 2008, es pot comprovar com de les 15,08 Tn recollides l’any 2000 s’han passat a 14,44 
Tn l’any 2008. Durant els anys intermitjos no hi ha hagut una tendència marcada sinó que la 
recollida de vidre ha sofert alts i baixos. Destaca l’any 2002 amb 44,69 Tn de vidre recollides i 
l’any 2004 amb 42,05 Tn recollides.  

Figura 3.8-6:Evolució de la recollida selectiva de vidre (Tn). Bordils. Període 2000 - 2008 
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Font: Agència de Residus de Catalunya i Consell Comarcal del Gironès 

 

La recollida del vidre a Bordils es realitza un dia la mes, el tercer dijous de cada mes.  

La figura següent mostra la ubicació dels contenidors de la recollida selectiva de vidre a 
Bordils.  
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Figura 3.8-7: Ubicació dels contenidors de la recollida selectiva de vidre (Tn). Bordils 

 
Font: Consell Comarcal del Gironès, 2010. 

 

La figura següent mostra una distància de 200 metres respecte cada contenidor de recollida 
selectiva de vidre. Tal i com es veu, gairebé la totalitat del nucli queda cobert, és a dir, que la 
majoria d’habitatges de Bordils es troben a una distància igual o inferior a 200 metres d’algun 
contenidor de recollida selectiva de vidre.   

Figura 3.8-8: Distància de 200 metres respecte els contenidors de la 
recollida selectiva de vidre (Tn). Bordils 

 
Font: Consell Comarcal del Gironès i elaboració pròpia, 2010. 

 

Si s’analitza la recollida selectiva de vidre segons els mesos de l’any, s’observa que a Bordils 
no hi ha una estacionalitat marcada.  

La figura següent mostra l’evolució de la recollida segons mesos entre l’any 2005 i 2008. 
Destaca un cert augment durant el mes d’agost de l’any 2005 i 2008. En canvi, l’any 2006 i 
2007, el mes de juny va ser un mes que es va recollir molta quantitat de vidre.    
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Figura 3.8-9: Evolució de la recollida de vidre mensual (kg). Bordils. Període 2005-2008 
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Font: Consell Comarcal del Gironès 

 

Analitzant les dades més recents, les de l’any 2008, la recollida de vidre mensual a Bordils no 
mostra cap estacionalitat marcada. Durant l’estiu, els mesos de juny i juliol són mesos amb 
poca quantitat de vidre recollit, en canvi l’agost és el mes que es recull més vidre. Aquest fet 
es pot deure a una vaga de recollida que hi va haver durant el mes de juliol. Durant la tardor 
la recollida és estable i els mesos d’hivern i primavera no es mostra cap tendència marcada.  

Figura 3.8-10: Recollida de vidre mensual (kg). Bordils. Any 2008 
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Font: Consell Comarcal del Gironès 

 

Recollida selectiva de paper i cartró 

El municipi de Bordils disposava l’any 2008 de 11 contenidors de tipus iglú que significa una 
ràtio de un contenidor per a cada 155 habitants. La quantitat de recollida de paper i cartró a 
l’any 2008 va ser de 23.700 kg que representa 13,91 kg/hab.any.  

Pel que fa a l’evolució de la recollida de paper i cartró, en el període comprès entre els anys 
2000 i 2008, es pot comprovar com la tendència de la recollida ha sigut a l’alça fins l’any 2006, 
passant de les 14,07 Tn (any 2000) a les 38,49 Tn (any 2006). Els anys següents, a partir de 
l’any 2007, la recollida ha disminuït, amb 23,70 Tn recollides l’any 2008. 
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Figura 3.8-11: Evolució de la recollida selectiva de paper i cartró (Tn).  
Bordils. Període 2000 - 2008 
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La recollida de paper i cartró a Bordils es realitza un dia la setmana (el dimecres). La figura 
següent mostra la ubicació dels contenidors de la recollida selectiva de paper i cartró a Bordils.  

Figura 3.8-12: Ubicació dels contenidors de la recollida selectiva de paper i cartró (Tn) 
Bordils.  

 
Font: Consell Comarcal del Gironès, 2010. 
 

La figura següent mostra una distància de 200 metres respecte cada contenidor de recollida 
selectiva de paper i cartró. Tal i com es veu, gairebé la totalitat del nucli queda cobert, és a 
dir, que la majoria d’habitatges de Bordils es troben a una distància igual o inferior a 200 
metres d’algun contenidor de recollida selectiva de paper i cartró.   
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Figura 3.8-13: Distància de 200 metres respecte els contenidors de la 
recollida selectiva de paper i cartró (Tn). Bordils 

 
Font: Consell Comarcal del Gironès i elaboració pròpia, 2010. 

 

Si s’analitza la recollida selectiva de paper i cartró segons els mesos de l’any, s’observa que a 
Bordils no hi ha una estacionalitat marcada.  

La figura següent mostra l’evolució de la recollida segons mesos entre l’any 2005 i 2008. 
Destaca un cert augment durant el mes d’agost de l’any 2007 i 2008. En canvi, l’any 2006 i 
2007, el mes de juliol va ser un mes que es va recollir molta quantitat de paper i cartró. 

Figura 3.8-14: Evolució de la recollida de paper i cartró mensual (kg). Bordils. Període 2005-
2008 
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Font: Consell Comarcal del Gironès 

 

Analitzant les dades més recents, les de l’any 2008, la recollida de paper i cartró mensual a 
Bordils no mostra cap estacionalitat marcada. Destaca el mes de juliol amb una quantitat de 
paper i cartró recollida molt inferior a la resta dels altres mesos degut a la vaga de recollida, 
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tal i com s’ha comentat anteriorment. El mes de gener és el mes amb més kg de paper i cartró 
recollits.  

Figura 3.8-15: Recollida de paper i cartró mensual (kg). Bordils. Any 2008. 
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Font: Consell Comarcal del Gironès 

 

Recollida selectiva d’envasos lleugers 

El municipi de Bordils disposava l’any 2008 de 10 contenidors de tipus iglú que significa una 
ràtio de un contenidor per a cada 170 habitants. La quantitat de recollida d’envasos lleugers a 
l’any 2008 va ser de 12.380 kg que representa 7,26 kg/hab.any.  

Pel que fa a l’evolució de la recollida d’envasos lleugers, en el període comprès entre els anys 
2000 i 2008, es pot comprovar com la tendència de la recollida ha sigut a l’alça fins l’any 2005, 
passant de les 3,96 Tn (any 2000) a les 23,28 Tn (any 2005). Els anys següents la recollida ha 
disminuït arribant a 12,38 Tn l’any 2008.  

Figura 3.8-16: Evolució de la recollida selectiva d’envasos lleugers (Tn). Bordils.  
Període 2000 - 2008 
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Font: Agència de Residus de Catalunya i Consell Comarcal del Gironès 

 

La recollida d’envasos lleugers a Bordils es realitza un dia la setmana (el dimecres). La figura 
següent mostra la ubicació dels contenidors de la recollida selectiva de vidre a Bordils. 
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Figura 3.8-17: Ubicació dels contenidors de la recollida selectiva 
d’envasos lleugers (Tn). Període 2000 – 2008 

 
Font: Consell Comarcal del Gironès, 2010 

 

La figura següent mostra una distància de 200 metres respecte cada contenidor de recollida 
selectiva d’envasos. Tal i com es veu, gairebé la totalitat del nucli queda cobert, és a dir, que 
la majoria d’habitatges de Bordils es troben a una distància igual o inferior a 200 metres 
d’algun contenidor de recollida selectiva d’envasos.   

Figura 3.8-18: Distància de 200 metres respecte els contenidors de la 
recollida selectiva d’envasos (Tn). Bordils 

 
Font: Consell Comarcal del Gironès i elaboració pròpia, 2010. 

 

Si s’analitza la recollida selectiva d’envasos lleugers segons els mesos de l’any, s’observa que a 
Bordils no hi ha una estacionalitat marcada.  

La figura següent mostra l’evolució de la recollida segons mesos entre l’any 2005 i 2008. 
Destaca un descens durant el mes de juliol i un augment durant el mes d’agost dels anys 
2005, 2007 i 2008. En canvi, l’any 2006 es presenta força estable al llarg de l’any. El mes de 
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març de l’any 2005 es va recollir una quantitat d’envasos lleugers molt important respecte la 
resta de l’any.   

Figura 3.8-19: Evolució de la recollida d’envasos lleugers mensual (kg). Bordils. 
Període 2005-2008 
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Font: Consell Comarcal del Gironès 

 

Analitzant les dades més recents, les de l’any 2008, la recollida d’envasos lleugers mensual a 
Bordils no mostra cap estacionalitat marcada. No obstant això, destaca el mesos de juliol amb 
una davallada d’envasos lleugers recollits, degut a la vaga de recollida que hi hagué. La resta 
de l’any es mostra força estable.  

Figura 3.8-20: Recollida d’envasos lleugers mensual (kg). Bordils. Any 2008 
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3.8.1.5. Recollida de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM).  

La valorització de la fracció orgànica és un dels eixos d’actuació que estableix el Programa de 
Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC). Des del Consell Comarcal del 
Gironès s’impulsa la recollida selectiva de la FORM en origen, tant domiciliària com per als 
sectors d’activitat. 

El servei inclou: 

• la recollida i el buidat dels contenidors específics per a la recollida de la fracció 
orgànica, normalment de 240 l/360 l de capacitat. 
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• El transport de residus recollits fins a la planta de compostatge per a la seva correcta 
gestió i transformació en compost. 

• La neteja periòdica dels contenidors i elements de recollida, així com els canvis 
d’ubicació dels contenidors i el manteniment i col·locació dels nous contenidors.  

 

La recollida de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM) s’ha implantant recentment 
en el municipi de Bordils (1 de gener de 2010). El Consell Comarcal del Gironès ha repartit 40 
contenidors nous de 240 litres per a la recollida de la fracció orgànica i en l’actualitat està 
repartint cubells a les llars (per poder realitzar la separació d’aquest residu) mitjançant una 
campanya de porta a porta. Encara no es tenen dades de recollida de la FORM.  

La recollida de matèria orgànica la realitza l’empresa Tirgi i es recull tres dies a la setmana 
(dilluns, dimecres i divendres).  

 

D’altra banda, i també des del Consell Comarcal del Gironès, s’està duent a terme una 
campanya d’implantació del compostatge casolà a tota la comarca. Per tal de reduir la 
quantitat de fracció orgànica destinada a deposició i complementar el servei de recollida 
selectiva de la FORM, el Consell Comarcal engega aquesta campanya que consisteix a instal·lar 
compostadors a casa dels particulars adherits, dins dels quals hi poden llençar totes les restes 
vegetals del jardí, l'hort i les restes de la cuina, per transformar-los en compost mitjançant un 
procés que no produeix males olors ni mosques. L’Ajuntament de Bordils s’hi va adherir l’any 
2005, durant la tercera fase d’implantació del compostatge casolà. En l’actualitat a Bordils hi 
ha 40 domicilis que realitzen el compostatge casolà. 

La figura següent mostra la situació dels compostadors casolans de Bordils.  

Figura 3.8-21: Ubicació dels compostadors casolans. Bordils 

 
Font: Consell Comarcal del Gironès. Any 2010 

 

3.8.1.6. Residu verd 

Pel que fa al residu de poda i jardineria (residu verd) es tenen dades des de l’any 2003 fins 
l’any 2008 provinents de les estadístiques de l’Agència de Residus de Catalunya. Segons 
mostra la següent figura, el nombre de tones de restes de poda i jardí no segueix una 
tendència marcada sinó que va variant. Es mostra un fort increment entre 2004 i 2005, 
passant d’1,89 Tn (any 2004) a 3,76 Tn (any 2005). L’any 2008 es van recollir 2,46 Tn.  

Existeix un punt de recollida de poda i jardineria, situat al costat del pavelló vell de Bordils, 
que és gestionat directament pel consistori, el qual crema el residu verd que s’hi diposita.  
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Figura 3.8-22: Evolució de la recollida selectiva de restes de poda i jardineria (Tn) 
Bordils. Període 2000 - 2008 
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3.8.1.7. Deixalleria 

Al municipi de Bordils no hi ha cap deixalleria municipal de manera que la més propera a 
Bordils és la deixalleria comarcal de Celrà.  

La deixalleria comarcal de Celrà està situada al carrer Espinau, al polígon industrial del 
municipi. L’horari d’obertura és de dilluns a dijous de 17h a 19h, els divendres de 15h a 19h i 
els dissabtes de 10h a 14h i de 15h a 19h. A part de Bordils, els municipis que també hi estan 
adscrits són: Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Sant Jordi Desvalls, Madremanya, Viladesens, 
Sant Joan de Mollet i Sant Martí Vell.  

 

Pel que fa a les deixalleries mòbils, tampoc existeix aquest servei en el municipi. La deixalleria 
mòbil més propera a Bordils és la de Sant Martí Vell. La deixalleria mòbil de Sant Martí Vell, 
situada a la carretera de Madremanya, està activa cada segon dissabte de mes (servei 
bimensual), de les 9h a les 14h.  

 

Segons la figura següent, la recollida de residus de la deixalleria comarcal de Celrà va anar en 
augment entre el 2003 i l’any 2006 (passant de 215,14 Tn a 418,56 Tn). A partir d’aquest 
moment la recollida es va estancar fins avui dia (any 2008, 412,29 Tn recollides).  

Figura 3.8-23: Evolució de la recollida selectiva de la deixalleria comarcal de Celrà (Tn) 
Període 2000 - 2008 
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3.8.1.8. Altres recollides 

Residus voluminosos 

El municipi de Bordils disposa d’un servei de recollida de mobles i trastos vells deixats a la via 
pública, generalment al costat dels contenidors de rebuig. Aquest servei és proporcionat a 
través del Consell Comarcal del Gironès i també compta amb el tractament dels residus 
recollits, tant la valorització que pugui fer-se’n dels seus components, com la seva disposició 
en un abocador controlat.  

En casos extraordinaris, també es recullen els mobles i trastos vells directament en el domicili 
del ciutadà, prèvia trucada i concertació amb l’Ajuntament o al Consell Comarcal. El servei 
s’efectua seguint un calendari establert en cada ajuntament. La recollida de mobles i trastos 
vells de Bordils es realitza dos dies al mes (el primer divendres i el tercer dimecres de cada 
mes). 

En aquest servei s’inclouen els següents residus: electrodomèstics, mobles i estris vells 
(neveres, somiers, televisors, taules, cadires, etc.).  

La figura següent mostra l’evolució de la recollida selectiva de voluminosos a Bordils. Manquen 
dades referents a l’any 2001. Tal i com s’observa, l’any 2004 es va recollir un gran nombre de 
tones de voluminosos però la tendència dels últims anys és a disminuir.  

Figura 3.8-24: Evolució de la recollida selectiva de voluminosos (Tn). Bordils.  
Període 2000 - 2008 
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Font: Agència de Residus de Catalunya i Consell Comarcal del Gironès 

 

Si s’analitza la recollida de voluminosos segons els mesos de l’any, s’observa que a Bordils no 
hi ha una estacionalitat marcada. La figura següent mostra l’evolució de la recollida segons 
mesos entre l’any 2005 i 2008. Destaca un fort augment durant el mes de maig de 2007 i el 
setembre de 2005 i 2006.  
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Figura 3.8-25: Evolució de la recollida de voluminosos mensual (kg). Bordils.  
Període 2005-2008. 
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Font: Consell Comarcal del Gironès 

 

Analitzant les dades més recents, les de l’any 2008, la recollida de voluminosos mensual a 
Bordils no mostra cap estacionalitat marcada. No obstant això, destaca els mesos d’abril i de 
juliol amb un fort increment respecte els altres mesos. La resta de l’any la recollida es mostra 
força estable.  

Figura 3.8-26: Recollida de voluminosos mensual (kg). Bordils. Any 2008. 
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Intercanvi@ 

El municipi de Bordils disposa d’un servei anomenat Intercanvi@. És una eina que permet la 
minimització dels residus municipals mitjançant el servei d’ofertes i demandes en línia entre 
particulars, donant una segona vida a uns residus que possiblement acabarien a l’abocador. 

En segon lloc vol ser una guia pràctica i interactiva a través de la qual els usuaris poden 
consultar el millor destí per als seus residus si aquests no poden ésser reutilitzats.  

Finalment aquest portal web té un feedback amb el test de sostenibilitat, a través del qual es 
pot conèixer el grau d’implicació de la ciutadania envers la recollida selectiva i la prevenció de 
residus.  

El servei Intercanvi@ es gestiona a través del Consell Comarcal del Gironès. 
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3.8.2. Neteja viària. 

El servei de neteja viària dels carrers del nucli de Bordils es troba delegat al Consell Comarcal 
del Gironès. L’empresa que realitza la neteja viària és Geli i efectua un servei bimensual a 
Bordils. Aquest servei comprèn: 

• El servei mixt format per una màquina escombradora gran –escombradora d’aspiració 
sobre camió- amb xofer i dos peons escombraries, realitzant el servei ordinari.  

• El servei manual comprèn un peó escombriaire, amb escombra, recollidor i carro porta-
bosses, realitzant el servei ordinari. Els serveis manuals poden requerir més d’un peó, a 
petició de l’Ajuntament, amb una dedicació de temps variable.  

• El servei de baldeig comprèn un camió cisterna amb aigua, i quan es sol·liciti amb un 
desinfectant respectuós amb el medi ambient, i mànega amb ruixador, amb una pressió 
mínima de 5 kg/cm2 i un cabal mínim de 50 cm3/hora.  

• El servei de neteja de mobiliari urbà comprèn la neteja manual del mobiliari urbà amb 
fregalls i draps adients per extreure la brutícia de les diverses superfícies a netejar, amb 
algun producte desinfectant, respectuós amb el medi ambient, i respectuós amb els 
materials dels elements a netejar i amb els usuaris del mobiliaris, atenent als usos que en 
fan.  

Com a servei ordinari en general, la neteja viària de Bordils consta en: 

• La neteja mecànica de els calçades i/o escombrat manual –segons s’escaigui-, i escombrat 
manual de les voreres i de les vores de la calçada, de totes les vies públiques, passeigs i 
places, així com, recollida de residus de petites dimensions, fulles, brossa (incloses les 
burilles de cigarreta, xiclets, etc.) i herbes existents a les voreres i en els escocells dels 
arbres. A mesura que s’asfalten carrers en el municipi, aquests s’ incorporen 
sistemàticament en el servei.  

• La neteja de les vores de les carreteres d’accés 

• La neteja de residus en les lleres i ribes dels rius i rieres, en els seus trams urbans i a 
l’entorn dels ponts que el travessen.  

• La neteja sota els cotxes aparcats (fins o manualment es pugui fer la neteja i entre els 
cotxes aparcats) 

• La neteja superficial dels embornals 

• La neteja de l’interior dels testos, dels parterres i dels escocells dels arbres que es trobin 
en els espais públics i zones verdes, així com la recollida de les fulles d’aquestes zones  

• El buidat de papereres 

• La neteja de pintades, taques d’oli i de greix puntuals 

• La recollida de sorres provinents de pluges, tempestes o temporals de tramuntana 

• La neteja dels excrements d’animals existents en la via pública 

• Molt especial cura en la neteja de les àrees de vorera i d’aportació de residus, en cadascun 
dels serveis ordinari, amb escombrat manual de les vores i sota els contenidors que es 
poden moure (els de rebuig orgànica normalment).  

Per altra banda, Bordils també disposa del servei de recollida de fulles –amb tot l’equip 
inherent tècnic i personal- especialment destinat a la recollida de les fulles dels arbres que 
cauen a la tardor.  

La neteja viària de Bordils també consta dels serveis per festes per atendre a les necessitats 
especials d’algunes dates: fires, festes majors, Sant Joan, Carnestoltes, Reis, etc. Aquest 
serveis poden ser mixtes o manuals; circumscrits o no a alguna zona concreta del municipi; i 
molt ajustats pel que fa a l’horari i la durada del Servei a les necessitats específiques del 
municipi.  
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3.8.3. Runes i residus de la construcció. 

El Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya va aprovar el 28 de juny de 2001 
el Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya (PROGROC), programa que va 
cobrir el període comprès entre els anys 2001 i 2006, i que va ser revistat pel període 2004-
2006. Aquesta eina de planificació té com a objectiu estratègic assolir un alt nivell de gestió 
mediambiental dels residus de la construcció, en compliment de les instal·lacions, de forma 
que en qualsevol projecte on es generin residus de la construcció es tinguin en compte els 
costos derivats d’una gestió ambientalment sostenible.  

Aquests objectius s’han d’assolir mitjançant una sèrie d’actuacions que s’han agrupat en els 
següents sis grans eixos d’actuació: prevenció, valorització, disposició del rebuig en dipòsits 
controlats, desplegament del model de gestió, criteris per al desplegament de les 
infraestructures i activitats de divulgació i formació.  

 

Pel que fa a la regulació municipal de les runes i residus de la construcció, l’ajuntament de 
Bordils no ha aprovat cap ordenança reguladora dels mateixos, si bé, en el procediment 
d’obtenció de la llicència d’obres, aquest exigeix, d’acord amb el Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel decret 
161/2001, de 12 de juny, un certificat d’acceptació i un certificat final de gestió d’un gestor de 
residus.  

En canvi, el Consell Comarcal del Gironès va aprovar una ordenança comarcal reguladora de la 
gestió dels residus municipals a la comarca del Gironès, aprovada el 27 d’abril de 2007. 
L’article 27 de l’ordenança regula la recollida de runa.  

Les runes que es generen a Bordils es dipositen a la deixalleria de Celrà. Durant l’any 2009 
aquesta deixalleria va gestionar 148,54 Tn de runa, però aquesta dada correspon al conjunt de 
runes generades a Celrà, Bordils, Juià, Sant Martí Vell, Madremanya, Flaçà i Sant Joan de 
Mollet.  

Per altra banda, les runes també generades a Bordils també tenen com a destí el dipòsit de 
runes de Sant Julià de Ramis, situat a la pedrera de Sant Julià de Ramis, que és de titularitat 
privada (Serveis Ambientals Montaspre, S.L.).   

Tot i no disposar de dades concretes referents al volum i pes dels residus de la construcció del 
municipi de Bordils, és de suposar que aquest entra dins la normalitat catalana, i cal tenir en 
compte que els pes de la construcció, en el total del municipi, no és molt elevat, comparat amb 
altres municipis de Catalunya. 

 

3.8.4. Residus industrials  

Segons les estadístiques de declaració de residus industrials facilitades per l’Agència de 
Residus de Catalunya, l’any 2005 es van declarar a Bordils un total de 15 Tn de residus 
industrials, que suposa un 0,01% de tots els residus industrials generats a la comarca del 
Gironès. En tot el municipi hi ha un total de 4 empreses del sector industrial que generen 
residus industrials.  

La majoria de residus industrials generats a Bordils es gestionen mitjançant valorització en 
origen. La valorització externa és el segon tipus de tractament més utilitzat, però ja a més 
distància del primer. Per últim, la deposició controlada també és un tipus de tractament que 
s’utilitza pels residus industrials generats a Bordils.  
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Figura 3.8-27: Residus industrials declarats en funció del tractament 
segons declaració 2005. Bordils. Any 2005. 
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Font: Agència de Residus de Catalunya 

 

Pel que fa a l’evolució dels residus industrials declarats a Bordils en el període 1995-2005, la 
tendència ha estat a l’alça fins al màxim de 18 Tn durant l’any 2002, 2003 i 2004. L’any 
següent es va produir un brusc descens fins a les 15 Tn. El nombre d’empreses s’ha mantingut 
durant els anys que s’han generats residus industrials.  

Figura 3.8-28: Residus industrials declarats. Bordils. Període 1995-2005 
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Font: Agència de Residus de Catalunya 

 

A Bordils no hi ha cap gestor de residus industrials. A la comarca del Gironès hi ha un total 20 
gestors de residus industrials. A la taula següent es detalla els gestors de residus de la 
comarca del Gironès. 

 

 

Taula 3.8-5: Instal·lacions de gestió de residus comarca del Gironès 

Fustes Molas, S.L. Recuperació de palets de fusta Bescanó 

Alameda-Torrent, S.L. Reciclatge i reutilització de fustes Cassà de la Selva 

Francisco Millán, S.C. Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús Fornells de la Selva 
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Taula 3.8-5: Instal·lacions de gestió de residus comarca del Gironès 

Gestió per un centre de recollida i transferència 

Reciclatge de paper i cartró 

Reciclatge de plàstics 

Reciclatge de tèxtils 

Reciclatge de vidre 

Reciclatge i reutilització de fustes 

Reciclatge i recuperació de metalls o compostos 
metàl·lics 

Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús 

Recuperacions Marcel Navarro i 
Fills, S.A.  

Utilització en la construcció 

Llagostera 

 

Protein, S.A. Recuperació de residus de pell adobada  

Reciclados Plásticos Noguero, 
S.A. 

Recuperació de residus a través de triatge 

 

Tècniques i Recuperacions del 
Gironès, S.L. 

Planta de triatge i classificació de residus 

Vilar Vita Sans, S.L. Recuperació de residus mitjançant triatge i 
comptactació de residus classificats 

Celrà 

Francisco Millán, S.C. Desballastament de vehicles fora d’ús Fornells de la Selva 

Planta Recuperadora 22, S.L. Desballastament de vehicles fora d’ús 

Classificació, premsat i cisallat de ferralla; 
descontaminació de VFU i emmagatzematge de 
bateries, escòries al, calbes, oli v. 

Classificació i trituració i premsat de paper i cartó 

Premsat de plàstic 

Classificació i trituració de fusta i pneumàtics 

Classificació de vidre i tèxtils 

Descontaminació de vehicles fora d’ús 

Eco-Girona de Dipòsits, S.L.  

Emmagatzematge de bateries, escòries al, calbes, 
oli de vehicles 

Derivados Calcicos, S.A.  Valorització energètica de pols de gra de raïm 

Girona 

Modelauto Cash, S.L. Debastallament de vehicles fora d’ús Quart 

Fer-Vet, S.C. 
Recepció, emmagatzematge i transferència de 
residus zoosanitaris procedents d’explotacions 
ramaderes 

 

Recuperació de ferralla, paper, cartró i plàstic 

Recu 9, S.L. Emmagatzematge de bateries i frigorífics i 
desballastament de vehicles fora d’ús 

Generació de Tractaments 
Mediambientals, S.L. 

Aplicació agrària 

Salt 

 

Valorització de filtres d’oli mitjançant classificació  

Serveis Integrals de Residus 
de Catalunya, S.L. (SIRCAT) 

Premsat i crt. d’oli mineral, bateries, envasos bruts, 
ferralla, absorbents, mescles de formigó, fibra de 
vidre, líquid de fre, anticongelant, pneumàtic 

Sant Gregori 

Joan Ramos Casellas Recuperació de ferralla mitjançant classificació i 
tallat 

Sant Julià de 
Ramis 
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Taula 3.8-5: Instal·lacions de gestió de residus comarca del Gironès 

Desballestament de vehicles fora d’ús 

Emmagatzematge de frigorífics 

Recuperació de paper, cartró, ferralla, plàstic, vidre 
i fusta, mitjançant classificació 

Sarrià de Ter 

Recuperacions Auladell, S.A. 
Premsat i emmagatzematge de bateries, frigorífics, 
pneumàtics, cable i làmpades fluorescents. 

Sarrià de Ter 

Compostatge en piles airejades de residus orgànics 

Burès Profesional, S.A. Gestió de residus orgànics amb destinació a 
l’agricultura 

Vilablareix 

 

Font: Agència de Residus de Catalunya 

 

3.8.5. Residus sanitaris 

La Generalitat de Catalunya té classificats els residus sanitaris segons el seu grau de 
perillositat en: 

• Grup I: especials o no inerts, no plantegen exigències especials per a la seva gestió. 

• Grup II: especials o no inerts, no plantegen exigències especials per a la seva gestió 
fora del centre, però dins el centre poden ser de risc per malalts amb poques defenses 
immunològiques.  

• Grup III: requereixen adopció de mesures de prevenció, atès que poden generar un 
risc per a la salut de les persones.  

- Residus sanitaris infecciosos 

- Sang i hemoderivats en forma líquida 

- Agulles i materials punyents i tallants usats 

- Vacunes vivies i atenuades i cultius d’agents infecciosos. 

• Grup IV: residus especials no inclosos dins el Grup III, amb normatives pròpies com 
poden ser els medicaments caducats, restes de substàncies químiques, els residus 
industrials i altres.  

Els residus del grup I i II es consideren, fora del centre on es produeixen, residus municipals, i 
l’ajuntament corresponent serà qui assegurarà la correcta gestió extracentre d’aquests 
residus; exceptuant els cadàvers d’animals d’experimentació, la gestió dels quals sempre es fa 
amb la corresponent fitxa d’acceptació i full de seguiment, documents que es faciliten i validen 
a l’Agència de Residus de Catalunya. Això implica la relació directa entre el centre productor, el 
transportista i l’empresa de tractament i, per tant, la responsabilitat subsidiària en la 
destinació i el tractament dels residus generats.  

En el cas dels residus del grup III i IV, el centre generador dels residus i la instal·lació de 
tractament autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya han de signar la fitxa 
d’acceptació corresponent. A més, el transport –que efectua un transportista autoritzat- s’ha 
de formalitzar mitjançant un full de seguiment.  

Les instal·lacions de tractament també han de: 

• Disposar d’un llibre oficial de control dels residus, on s’han d’enregistrar l’activitat de 
la instal·lació i que ha d’estar a disposició de les autoritats competents.  

• Trametre a l’Agència de Residus de Catalunya, mensualment, les dades dels residus 
tractats, tant la quantitat com la seva procedència.  

També són residus sanitaris tots aquells generats en clíniques dentals, clíniques veterinàries o 
els generats dins el cementiri municipal, aquests segueixen la mateixa normativa que els 
residus sanitaris generats en els Centres d’Atenció Primària, Hospitals o mútues privades.  

La normativa vigent sobre els residus sanitaris a Catalunya és: 

• Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 
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• Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.  

• Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.  

• Els residus sanitaris es generen, sobretot, a: 

• Centres, serveis i establiments de promoció de la salut, d’atenció sanitària i 
sociosanitària, per exemple: hospitals, clíniques, centres d’atenció primària, 
consultors.  

• Centres i serveis veterinaris assistencials i explotacions ramaderes.  

• Laboratoris clínics o d’investigació, tant d’hospitals i clíniques com d’indústries 
farmacèutiques o d’universitats.  

 

A Bordils, els productors de residus sanitaris són: 

• Dispensari mèdic 

• Farmàcia local 

 

Segons l’estadística de l’Agència de Residus de Catalunya, l’any 2008 el municipi de Bordils va 
generar un tota de 0,08 Tn de medicaments.  

Figura 3.8-29: Residus declarats provinents de medicaments. Bordils. Període 2000-2008 
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Font: Agència de Residus de Catalunya 

 

3.8.6. Residus ramaders 

Bordils és un municipi de tradició agrícola i ramadera. L’activitat ramadera genera dejeccions 
ramaderes que poden ser utilitzades en l’activitat agrícola o que cal que siguin gestionades per 
un gestor de residus ramaders. 

En la taula 3.8-6 s’ha fet una estimació de les dejeccions ramaderes en Tn de nitrogen (N) 
generades en el municipi de Bordils per l’any 1999, que tot i la seva antiguitat, són les dades 
més actuals de les quals es disposa.  

Per tal de conèixer les quantitats de purins generats pel bestiar que es cria en les diverses 
explotacions, es fan servir dades estàndards de la generació de nitrogen del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Degut a que la generació de dejeccions ramaderes i el 
contingut de Nitrogen d’aquestes varia en funció del tipus de bestiar i segons la fase 
productiva, s’ha considerat convenient desglossar el nombre de caps segons la fase 
productiva.  

Taula 3.8-6: Producció de Tn de N per explotacions ramaderes. Any 2008 

Espècie Fase productiva Nombre de caps Kg N cap * any Total (Tn N/any) 

Boví Cria 2 5,7 0,01 
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Taula 3.8-6: Producció de Tn de N per explotacions ramaderes. Any 2008 

  Total bovins 2  0,01 

Porcí Porcs engreix (20-100 kg) 1630 7,25 11,82 

  Total porcins 1630  11,82 

Aviram Engreix 25.000 0,22 5,50 

  Total aviram 25.000  5,50 

Cunícola Engreix 600 0,44 0,26 

  Femelles 200 1,41 0,28 

  Sementals 20 1,77 0,04 

  Total cunícola 820  0,58 

Total  27.452  17,91 
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 

A Bordils es generen doncs, un total de 17,91 Tn de Nitrogen, l’any 2008. Cal tenir en compte 
que el municipi de Bordils està declarat com a zona vulnerable per a la contaminació per 
nitrats en el decret 476/2004 i segons Acord de Govern de 28 de juliol de 2009. 

 

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, a Bordils hi ha 324 ha de Superfície Agrària Útil 
(SAU). D’aquesta SAU, es considera que la totalitat de les hectàrees són terres llaurades i cap 
hectàrea restant és pastura permanent.  

Si es considera que la dosi màxima d’aplicació de nitrogen al sòl és de 170 kg N/ha.any en el 
cas més desfavorable, s’obté que al municipi de Bordils es poden aplicar 55,08 Tn de N/any. Si 
es compara aquest resultat amb les dejeccions ramaderes generades al municipi, 17,91 Tn de 
N/any, s’extreu que la gestió de les dejeccions ramaderes mitjançant l’ús agrícola és suficient 
per a tractar totes les dejeccions ramaderes generades al municipi. Tot i així cal tenir en 
compte que existeix la presència d’altres adobs i fertilitzants que poden competir amb les 
dejeccions ramaderes a l’hora d’adobar les terres, i que aquestes dades fan referència a una 
utilització de les dejeccions per igual en totes les terres, per tant, sempre que aquesta 
aplicació es realitzi de forma massa concentrada, aquesta passarà a esdevenir un possible 
problema de contaminació, sobretot per als sòls i els aqüífers subterranis.  

 

Segons l’Agència de Residus de Catalunya, a la comarca del Gironès, hi ha un gestor de 
residus, Burés Professional SA, situat a Vilablareix, autoritzat a gestionar dejeccions 
ramaderes. 

Per altra banda, l’Ajuntament de Bordils disposa d’una ordenança reguladora de l’aplicació al 
territori del municipi de Bordils, de fems, purins i fangs de depuradora, la qual vetlla per reduir 
la contaminació de les aigües del sòl produïda per l’aplicació d’adobs químics i l’excessiva 
concentració de nitrats d’origen agrari. Aquesta ordenança va ser aprovada el 7 d’octubre de 
2004. 

 

3.8.7. Abocaments incontrolats 

No s’han trobat, durant l’elaboració dels estudis inclosos en aquest procés d’Agenda 21 Local, 
abocaments incontrolats al terme municipal de Bordils.  
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3.8.8. Balanç de residus 

Figura 3.8-30: Balanç dels residus. Bordils. Any 2008.  

GENERACIÓ RECICLATGE I 
REUTILITZACIÓ 

DEPOSICIÓ 

Residus generats 
652,50 T 

Fracció orgànica* 
247,95 T 

 

Paper i cartró* 
137,02 T 

 
Envasos lleugers* 

137,02 T 

 
Vidre* 
52,20 T 

 
Rebuig* 
78,30 T 

 

Residus sanitaris 
0,08 T 

Industrials 
15 T 

Residus de la 
construcció 

- T 

Deixalleria 
52,79 T 

Residus ramaders  
17,91 T Nitrogen 

Recollida selectiva 
103,31 T 

Fracció orgànica 
- T 

 

Paper i cartró 
23,70 T 

 
Envasos lleugers 

12,38 T 

 
Vidre 
14,44 T 

 
Altres 
52,79 T 

 

Rebuig 
539,11 T 

Aprofitament a 
l’obra 

Valorització 

Aplicació agrícola  
 

Gestor residus 
ramaders 

Dipòsit controlat 

Dipòsit controlat 

Dipòsit controlat 
residus especials 

Abocador de runes 

Dipòsit controlat 

* Estimació a partir de la bossa d’escombraries tipus de Catalunya        
Font: elaboració pròpia a partir de diverses fonts 
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B. Diagnosi estratègica  

3.8.9. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica 

Tendència a la disminució de la producció de residus municipals de rebuig, tot i que 
augmenta el percentatge del rebuig 

- La gestió del rebuig és de competència municipal i gestionada per l’empresa Sersall 95, SL i 
la de la resta de fraccions valoritzables està delegada al Consell Comarcal del Gironès.  

- Després d’una tendència a l’augment de residus municipals generats fins l’any 2005, la 
tendència canvia cap a la baixa des de 2007.  

Generació de residus municipals a Bordils. Període 2000-2008 
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- La quantitat de residus de rebuig recollits ha augmentat entre 2000 i 2008, exceptuant l’any 
2006.  Entre l’any 2007 i 2008 hi ha hagut un petit descens. No obstant aquest petit 
descens, el nombre segueix essent elevat respecte l’any 2000. 

Generació de residus municipals (kg/hab.dia)Període 2000-2008 
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- Conseqüentment, la generació de residus per habitant i dia, tendeix a disminuir en els 
darrers dos anys, tant a Bordils com al conjunt de la comarca del Gironès. 

- Els residus de rebuig dipositats a l’abocador de Solius (Llagostera) tendeixen a disminuir a 
partir de l’any 2006.  

- Disminució dels residus municipals recollits a Bordils durant el període 2000-2008.  

- Augment del percentatge del rebuig passant d’un 75,62% l’any 2004 a un 83,92% l’any 
2008.  

- La generació de residus per habitant i dia tendeix a disminuir, tot i trobar-se per sota la 
mitjana comarcal i de Catalunya. 
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Disminució de la recollida selectiva i instauració de la recollida de matèria orgànica 

- El conjunt de la recollida selectiva també ha disminuït substancialment a partir de 2004, quan 
el percentatge de recollida selectiva respecte el total de residus municipals era d’un 24,38%. 
L’any 2008 el percentatge havia disminuït a un 16,08%.  

Evolució de la recollida selectiva a Bordils. Període 2000-2008 
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- Dades de recollida selectiva any 2008: 

- Vidre: 14.440 kg, que representa 8,47 kg/hab.any 

- Paper i cartró: 23.700 kg, que representa 13,9 kg/hab.any 

- Envasos lleugers: 12.380, que representa 7,26 kg/hab.any 
Evolució de la recollida de vidre                          Evolució de la recollida de paper i cartró 
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Evolució de la recollida d’envasos lleugers             Evolució de la recollida de residu verd 
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- Inexistència d’estacionalitat de cap tipologia de recollida selectiva a Bordils. 

- Des de l’any 2003 s’ha instaurat el servei de recollida de restes de poda i jardineria (residu 
verd). Aquest recollida tampoc mostra una tendència marcada, si bé ha augmentat en els 
últims anys. L’any 2008 es van recollir 2,46 Tn. Existeix un punt de recollida de poda i 
jardineria en el municipi. 

- A inicis de l’any 2010 s’ha implantat la recollida de la Fracció Orgànica dels Residus 
Municipals (FORM). En l’actualitat s’estan repartint cubells a les llars per tal de realitzar la 
separació d’aquest residu mitjançant una campanya de porta a porta. Encara no es tenen 
dades de recollida de matèria orgànica. 

- També des del Consell Comarcal del Gironès, s’està duent a terme una campanya 
d’implantació del compostatge casolà a Bordils el qual s’hi va adherir l’any 2005. En 
l’actualitat a Bordils hi ha 40 domicilis que realitzen el compostatge casolà. 
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Disminució de la recollida selectiva i instauració de la recollida de matèria orgànica 

- Augment del nombre de contenidors de recollida selectiva de manera que les ràtios 
d’habitants per contenidors de recollida selectiva han disminuït.  

- El conjunt de la recollida selectiva tendeix a disminuir i es troba molt lluny d’assolir els 
objectius marcats pel PROGREMIC. Tant la recollida selectiva de vidre, com la de paper i 
cartró i la d’envasos lleugers segueixen la tendència a la baixa en els últims anys.  

- La recollida selectiva de restes de poda i jardineria tendeix a augmentar en els últims anys 
(2007-2008). 

- Enguany s’ha instaurat la recollida de matèria orgànica la qual ha de contribuir a la millora de 
la recollida selectiva.  

- Des de fa uns anys s’està portant a terme el compostatge casolà en alguns habitatges de 
Bordils 

 

Inexistència de deixalleria municipal i de deixalleria mòbil 

- En el municipi de Bordils no hi ha cap deixalleria municipal de manera que la més propera és 
la deixalleria comarcal de Celrà, situada a 3,4 Km de distància respecte el nucli de Bordils.  

- La deixalleria comarcal de Celrà comprèn els municipis de Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, 
Juià, Sant Jordi Desvalls, Madremanya, Viladesens, Sant Joan de Mollet i Sant Martí Vell.  

- A Bordils tampoc existeix el servei de deixalleria mòbil.  

 

Disminució de la recollida de voluminosos 

- Bordils disposa d’un servei de recollida de mobles i trastos vells dos dies al mes gestionat pel 
Consell Comarcal del Gironès.  

- Durant el període 2000-2008, la tendència de la recollida de voluminosos és a la baixa durant 
els últims anys (a partir de 2006). Manquen dades de l’any 2001.  

Evolució de la recollida de voluminosos 
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- Existència del servei de recollida de voluminosos a Bordils, dos dies al mes.  

- Tendència a disminuir la recollida de voluminosos en els últims anys.  
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Existència d’ Intercanvi@, servei que contribueix a la minimització de residus. 

- Bordils disposa del servei Intercanvi@ que afavoreix la minimització de residus municipals.  

- El servei consta en donar una segona vida als residus que anirien a parar a l’abocador i 
s’efectua virtualment a través d’Internet entre els usuaris que ofereixen objectes en desús i 
usuaris que en cerquen. 

 

Existència del servei de neteja viària 

- Bordils disposa d’un servei de neteja viària dels carrers del nucli el qual efectua un servei 
bimensual.  

- El servei de neteja viària de Bordils es troba delegat al Consell Comarcal del Gironès.  

 

Generació de residus industrials poc elevada i amb tendència a disminuir. 

- L’any 2005 es van declarar a Bordils un total de 15 Tn de residus industrials, que suposa un 
0,01% de tots els residus industrials generats a la comarca del Gironès.  

- En tot el municipi hi ha un total de 4 empreses del sector industrial que generen residus 
industrials.  

- La majoria de residus industrials generats a Bordils es gestionen mitjançant valorització en 
origen.  

- Pel que fa a l’evolució dels residus industrials durant el període 1999-2005, la tendència ha 
estat a l’alça fins l’any 2004. L’any següent es va produir un brusc descens fins a les 15 Tn. 
El nombre d’empreses s’ha mantingut.  

Evolució dels residus industrials declarats. Període 1999-2005 
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- A Bordils no hi ha cap gestor de residus industrials.  

- Disminució dels residus industrials en els últims anys. 

- Un 0,01% dels residus industrials generats a la comarca del Gironès pertanyen a Bordils.  
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Manca d’un dipòsit de runes així com d’una ordenança municipal de gestió de runes. 

- El municipi de Bordils no disposa d’una ordenança municipal reguladora de les runes i residus 
de la construcció.  

- Les runes que es generen a Bordils es dipositen a la deixalleria comarcal de Celrà o bé al 
dipòsit controlat de runes de Sant Julià de Ramis (de titularitat privada).  

- Tot i no disposar de dades concretes de residus de la construcció de Bordils, és de suposar 
que aquest entra dins la normalitat catalana, i cal tenir en compte que els pes de la 
construcció, en el total del municipi, no és molt elevat. 

 

Residus sanitaris gairebé inexistents. 

- Els residus sanitaris de Bordils representen un percentatge del 0,06 respecte el total de la 
recollida selectiva (any 2008).  

- Els productors de residus sanitaris a Bordils són el dispensari mèdic i la farmàcia local.  

- L’any 2008, Bordils va generar 0,08 Tn de medicaments i la tendència durant el període 
2000-2008 és a l’augment.  

Residus sanitaris. Bordils. Període 2000-2008 
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- Residus sanitaris gairebé inexistents, malgrat la tendència a la puja.  

 

Capacitat per assimilar el nitrogen provinent dels residus ramaders, dins el propi terme. 

- S’estima que a Bordils es generen un total de 17,91 Tn de nitrogen provinent de les 
dejeccions ramaderes.  

- El municipi de Bordils està declarat com a zona vulnerable per a la contaminació per nitrats 
en el decret 476/2004,  

- Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, a Bordils hi ha 324 ha de Superfície Agrària Útil 
(SAU). D’aquesta SAU, es considera que la totalitat de les hectàrees són terres llaurades i cap 
hectàrea restant és pastura permanent. Considerant la dosi màxima d’aplicació de nitrogen al 
sòl de 170 kg N/any en el cas més desfavorable, en el municipi de Bordils es poden aplicar 
55,08 Tn de N/any. Per tant,  la gestió de les dejeccions ramaderes mitjançant l’ús agrícola 
és suficient per a tractar totes les dejeccions ramaderes generades al municipi.  

- L’Ajuntament de Bordils disposa d’una ordenança reguladora de l’aplicació al territori del 
municipi de Bordils, de fems, purins i fangs de depuradora. Aquesta ordenança fou aprovada 
el 7 d’octubre de 2004.   
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3.8.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts   

Tendència a la disminució del total dels residus municipals generats a Bordils a partir de 2007.  

La ràtio de residus generats per habitant i dia a Bordils es troba per sota la mitjana comarcal i catalana. 

El nombre de residus generats per habitant i dia a Bordils disminueix en els últims anys.  

Inexistència d’estacionalitat marcada de la recollida selectiva. 

Tendència a la disminució pel que fa al rebuig que es diposita a l’abocador de Solius. 

La recollida de residu verd augmenta en els últims anys. 

Implantació de la recollida de la FORM a Bordils des de 2010. 

Bordils s’ha adherit al compostatge casolà des de l’any 2005. 

Disminució de les ràtios d’habitants per contenidors de recollida selectiva.  

Bordils disposa d’un servei de recollida de voluminosos bimensual.  

Bordils s’ha adherit al servei Intercanvi@ del Consell Comarcal del Gironès, el qual té per objectiu 
minimitzar els residus.  

El municipi disposa d’un servei de neteja viària bimensual. 

Els residus industrials tendeixen a disminuir a partir de 2004.  

La quantitat de nitrogen contingut en les dejeccions ramaderes és inferior al que es pot utilitzar en la 
valorització agrícola. 

 

Punts febles  

La generació de residus de rebuig ha augmentat entre 2000 i 2008, tot i l’augment de la població. 

La recollida selectiva segueix una tendència a la baixa.  

Manca d’una deixalleria mòbil en el municipi.  

El municipi no disposa de cap ordenança municipal reguladora de runes i residus de la construcció 
pròpia.  

Els residus sanitaris del municipi ascendeixen des de 2005 (tenint en compte que la població ha 
augmentat). 
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Oportunitats  

Tot i l’augment general dels residus de rebuig generats, entre 2007 i 2008, hi ha hagut un lleuger 
descens. 

La instauració de la recollida de la FORM pot contribuir a la disminució de residus dipositats a l’abocador.  

 

Amenaces  

Encara que el total de residus dipositats a l’abocador de Solius disminueix, a Bordils el rebuig no segueix 
la mateixa tendència.  
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3.9. Estructura Energètica 

A. Memòria descriptiva 

La situació energètica al municipi de Bordils es descriu a partir de l’anàlisi de les fonts 
energètiques i els consums per sectors. 

A l’apartat final es realitza un balanç d’energia on s’hi descriuen els fluxos energètics del 
municipi (producció, importació, exportació, entrades, sortides, etc.) i els quals acaben en el 
consum final. En aquest consum final no s’hi comptabilitzen les ineficiències dels processos ni 
les pèrdues que es produeixen durant el transport. 

Per tal de poder comparar els consums i construir el balanç d’energia final, tots els valors de 
consum energètic s’expressen en Tep (tona equivalent de petroli), que equival a l’energia 
alliberada per la combustió d’una tona de petroli cru. 

Taula 3.9-1: Taula de conversions 

Unitat Tep Te kcalIT kJ kWh 

Tona equivalent de Petroli Tep 1 10.000 10.000.000 41.870.000 11.630 

Tèrmia Te 0,0001 1 1.000 4.187 1,163 

Quilocaloria kcalIT 1,00E-07 0,001 1 4.1868 0,001163 

Quilojoule kJ 2,00E-08 0,00023892 0,239 1 0,000278 

Quilowat-hora kWh 8,56E-05 0,86 860 3.600 1 
Font: Pàgina Web Gas Natural – Unión Fenosa, “Carpeta didàctica sobre el gas natural”, www.gasnatural.com, 
2010. 
 

Taula 3.9-2: Poder Calorífic de Combustibles gasosos 

Combustibles gasosos Pes específic Poder calorífic 

Butà 0,560 kg/l 11.800 kcal/kg 

G.L.P. 0,525 kg/l 10.950 kcal/kg 

Metà 0,725 kg/l 11.500 kcal/kg 

Propà 0,535 kg/l 11.900 kcal/kg 
Font: Compañia Logística de Hidrocarburos (CLH), 2006. 

 

Taula 3.9-3: Poder Calorífic de Combustibles líquids 

Combustibles líquids Pes específic Poder calorífic 

Gasolina 95 0,720 kg/l 10.400 kcal/kg 

Gasolina 98 0,730 kg/l 10.550 kcal/kg 

Gasoil 0,845 kg/l 10.200 kcal/kg 
Font: Compañia Logística de Hidrocarburos (CLH) i CEPSA, 2008. 

 

A nivell mundial, quasi el 90% de l’energia que es fa servir és d’origen fòssil, com ara el carbó, 
el petroli o el gas. L’energia que s’obté prové de la combustió d’aquests productes, cosa que 
provoca l’emissió de grans quantitats d’anhídrid carbònic i altres gasos a l’atmosfera. L’energia 
obtinguda en aquests processos ha permès el desenvolupament humà durant molts anys, tot i 
que es tracten de fonts d’energia no renovables, és a dir, obtingudes a partir de recursos 
limitats. Aquest és també el cas de l’energia nuclear. D’altra banda, existeixen les energies 
renovables, basades en recursos il·limitats com són l’energia hidroelèctrica, solar, eòlica, 
geotèrmica, oceànica i la provinent de biomassa per citar les més conegudes. 
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3.9.1. Inventari d’infraestructures energètiques. 

Les infraestructures energètiques que es localitzen al municipi de Bordils són les següents: 

L’energia elèctrica a Bordils és subministrada per l’empresa FECSA-ENDESA. Les estacions 
receptores no es troben dins el municipi. En el municipi s’hi localitzen diversos trams de línies 
elèctriques de mitjana i baixa tensió, propietat de l’empresa distribuïdora (Red Eléctrica 
Española). 

Dues línies elèctriques d’alta tensió travessen el municipi de Bordils de sud a nord pel seu 
extrem oest. La primera, de 132kV que ocupa aproximadament 1.800m. i la segona de 220kV 
que circula uns 2.000m. pel límit administratiu amb el municipi veí de Celrà. Cap d’aquestes 
dues línies travessa el nucli urbà de Bordils. 

A més, dins el municipi de Bordils també s’hi troben diverses estacions receptores 
encarregades de la transformació i distribució de l’energia per la xarxa elèctrica de baixa 
tensió. A la fotografia 3.9-2 es mostra l’estació transformadora situada al costat de la sèquia 
d’en Vinyals, prop del cementiri municipal. 

Fotografia 3.9-1 i 3.9-2: Línia elèctrica aèria de 132kV i estació transformadora a Bordils. 

    
Font: Elaboració pròpia, 2010 

 

L’empresa Repsol Butano comercialitza els gasos liquats del petroli (GPL) a través de l’agent 
Adrià Gas Butà, S.A. de Sarrià de Ter (Girona). 

El municipi de Bordils disposa d’una xarxa de distribució de gas natural. L’empresa responsable 
de la seva distribució és Gas Natural SDG. 

Al municipi de Bordils, no es localitza cap estació de servei de combustibles líquids. 

 

3.9.2. Instal·lacions de cogeneració termoelèctrica. 

Una instal·lació de cogeneració termoelèctrica és el nom que rep la generació d’energia 
elèctrica pel propi consumidor, amb l’aprofitament de l’energia tèrmica residual. Aquest procés 
fa que el centre productor d’energia elèctrica i el centre consumidor estiguin situats al mateix 
indret, per la qual cosa adquireix una importància més evident el tipus de combustible que es 
fa servir. El seu rendiment elèctric depèn de la tecnologia utilitzada, però pot oscil·lar entre el 
30 i el 40%, mentre que el rendiment tèrmic està al voltant del 55% (Font: Institut Català de 
l’Energia). 

No hi ha cap instal·lació de cogeneració termoelèctrica al municipi de Bordils. 
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3.9.3. Fonts i consums d’energia. Consum total i per sectors. Estacionalitat. 

Segons el Pla de l’energia 2006 – 2015, a Catalunya l’energia prové dels productes petroliers 
en un 56,9%, de l’electricitat un 22,7%, del gas natural un 18,5%, de les energies renovables 
un 1%, dels carbons un 0,6% i dels residus industrials un 0,3%. 

A continuació es pretén analitzar quina és la situació de cada una de les fonts d’energia al 
municipi de Bordils. 

 

3.9.3.1. Gas Natural 

A Catalunya, el gas natural s’ha anat imposant els darrers anys com a font d’energia, 
consolidant-se com a la font d’energia dominant tant per ús industrial com domèstic i 
comercial. Tot i que es tracta d’un combustible d’origen fòssil, els seus nivells d’emissions 
contaminants són menors respecte a d’altres d’origen similar. 

A Bordils, entre molts altres municipis de la comarca del Gironès, l’empresa distribuïdora de 
gas natural és Gas Natural SDG. L’any 2004, el consum de gas natural no va superar els 10 
GWh/any amb un nombre de consumidors inferior a 1.000 (Font: Pla de Sostenibilitat 
Energètica del Gironès).  

 

3.9.3.2. Energia elèctrica 

A Catalunya, l’energia elèctrica representa prop d’una tercera part de l’energia que es 
consumeix. En funció del seu origen, el 47% prové de centrals nuclears, el 25,4% de cicles 
combinats, el 12,4% de cogeneració, el 8% de centrals hidroelèctriques, el 2,7% de centrals 
tèrmiques alimentades amb fuel, gas, carbó, l’1,2% d’energies renovables i el 3,3% restant, 
d’altres fonts no renovables (Font: Estructura de la producció bruta d’electricitat a Catalunya, 
INCAEN, 2007). 

Segons el Reglament de subministrament elèctric de Catalunya (RSEC), el municipi de Bordils 
és classificat com a zona rural concentrada (ZRC) ja que es situa entre 200 i 2.000 
subministraments. 

Les dades de consum elèctric de les instal·lacions i serveis municipals es mostren a la figura 
3.9-1 i comprenen els consums en kWh des del mes de novembre del 2006 fins el juliol del 
2009 a partir de les dades facilitades pel propi Ajuntament. 
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Figura 3.9-1: Consum d’energia elèctrica a edificis i instal·lacions de Bordils. 
Període novembre 2006-Juliol 2009 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de l’Ajuntament de Bordils. Any 2010 

 

A partir del consum en kWh/any, s’aplica el coeficient de conversió per obtenir el consum 
d’energia elèctrica en Tep/any. El municipi de Bordils presenta un consum elèctric municipal 
anual de 5,4 Teps per l’any 2008. 

 

3.9.3.3. Gasos liquats del petroli 

Els Gasos Liquats del Petroli (GLP) inclouen el gas butà i el gas propà, distingint entre els 
gasos envasats en bombona i els subministrats a doll. Gran part d’ús domèstic del gas butà i 
propà s’utilitza principalment per calefacció amb estufes catalítiques, cuines i calefactors 
d’aigua sanitària. 

La companyia Repsol Butano comercialitza els GLP a la comarca del Gironès i l’agent 
distribuïdor és Adrià Gas Butà, S.A. amb domicili social a Sarrià de Ter (Girona). El transport i 
la distribució es fa amb vehicles cisterna. 

Segons dades facilitades per la pròpia empresa, l’any 2009 es van distribuir 3.310 bombones 
de gas butà d’ús domèstic (UD-125) al municipi de Bordils. L’energia consumida de GLP 
expressada en Tep en el municipi de Bordils, tenint en compte el consum en nombre de 
bombones i el poder calorífic del gas butà és de 45,1 Teps. Aquesta dada no inclou el gas 
subministrat a doll. 

 

3.9.3.4. Combustibles líquids 

Els combustibles líquids inclouen el gasoil bonificat, el fuel i els combustibles d’automoció. El 
gasoil bonificat s’utilitza bàsicament, per a calefacció en el sector domèstic i en l’agricultura. 
Aquests consums són difícils de calcular amb dades fiables, ja que no es disposa de dades 
oficials per aquests tipus d’informació a escala municipal. 

El fuel i el gasoil industrial són combustibles d’ús minoritari, que han perdut pes específic a 
favor de l’energia elèctrica i el gas natural. El consum d’aquests combustibles és difícil de 
calcular degut a la falta de dades. 
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Atès al caràcter territorial d’aquest estudi i la necessitat de conèixer, també, les emissions que 
es deriven del consum de combustibles líquids (apartat de contaminació atmosfèrica), s’han 
calculat estimacions quan ha estat possible, del consum de combustibles d’automoció partint 
de la informació que fa referència a la mobilitat i xarxa viària. 

Taula 3.9-4: Consum de combustibles líquids en funció del tipus 
de vehicle i la xarxa viària 

 Xarxa local Xarxa interurbana 

Velocitat mitjana 5 – 19 km/h 60 km/h 

Vehicles de gasolina 16,0 l/100km 8,7 l/100km 

Vehicles de gasoil (<3,5t) 12,0 l/100km 8,0 l/100km 

Vehicles de gasoil (>3,5t) 26,8 l/100km 11,9 l/100km 

Ciclomotors 10,5 l/100km - 

Font: Core Inventory of Air Emissions Methodology, 2003 

 

A la següent taula es pot observar el parc mòbil de Bordils. Tenint en compte la dimensió del 
municipi i els quilòmetres de carrers del nucli urbà, s’ha considerat una mobilitat subjectiva en 
zona urbana per cotxe i dia de 5km, 6km per furgonetes, 8km per motocicletes i 4km per 
autobusos. 

Taula 3.9-5: Parc mòbil de Bordils. Any 2008 

Tipus de vehicle Combustible Número de 
vehicles 

Litres / any TEPs totals / 
any 

Turisme benzina Benzina 441 128.737,0 101,9 

Turisme gasoil Gasoil 561 163.847,0 107,4 

Camions – Furgonetes Gasoil 132 40.471,2 32,0  

Ciclomotors - motocicletes Benzina 274 75.607,6 66,1 

Autobusos i altres* Gasoil 12 4.695,4 4,1 

TOTAL  1.420 372.396,4 311,6 

* dins la tipologia “altres” s’hi inclouen vehicles com ara tractors agrícoles, industrials, etc. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT, 2008 

 

Figura 3.9-2: Percentatge de consum de combustible líquid per tipus de vehicle del parc mòbil 
del municipi de Bordils. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’ IDESCAT, 2008 

 

A més, la carretera C-66 travessa d’est a oest el municipi de Bordils, tractant-se d’una via amb 
un important volum de trànsit de vehicles i per tant en un punt on el consum d’energia es veu 
augmentat considerablement. 
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A partir del valor d’Intensitat Mitjana Diària (IMD) d’aquesta carretera, el tipus de vehicle 
(lleuger-pesat) que circula per aquesta via i el combustible utilitzat (benzina-gasoil); de la 
longitud de les diferents vies dins el terme municipal i del consum mitjà per cada tipus de 
vehicle es pot calcular el consum de combustibles líquids de la xarxa viària, tal i com es mostra 
a les taules següents. 

Taula 3.9-6: Magnitud de la IMD (vehicles / dia) 

Tram de via Codi de la 
carretera 

P.k. inicial Última 
IMD 

Últim % 
pesants 

Any 

Celrà – Bordils C-66 27 16.004 5,34 2007 

Font: Generalitat de Catalunya, DPTOP, Direcció General de Carreteres, 2008. 

 

Taula 3.9-7: Dades de base pel càlcul del consum de combustible líquid pel sector transport 
en vies interurbanes 

Carretera Km 
via 

Dies Tipus de vehicle per IMD Consum (l/100km) 

 
  

De 
benzina 

De gasoil 
< 3,5t 
PMA 

De 
gasoil 
> 3,5t 
PMA 

motos benzina De gasoil 
< 3,5t 
PMA 

De gasoil 
> 3,5t 
PMA 

motos 

C-66 2,4 365 7.042 8.962 895 - 8,7 8 11,9 5,4 

Font: Generalitat de Catalunya, DPTOP, Direcció General de Carreteres, 2008 i ANFAC. 

 

Taula 3.9-8: Dades de base pel càlcul del consum de combustible líquid pel sector transport 
en vies interurbanes 

Via Tipus de vehicle 
 Última 
IMD 

Longitud de 
la via dins el 
municipi 
(km) 

Consum 
mig 

(l/km) 
Litres/any TEPs/any 

Turismes benzina 6.648 2,4 0,087 1.388,1 1,1 

Turismes gasoil 8.461 2,4 0,080 1.624,5 1,4 C-66 

Vehicles pesants 895 2,4 0,119 225,6 0,2 

TOTAL   3.6268,2 2,7 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del DPTOP, Direcció General de Carreteres, 2008 i ANFAC, 2008. 

 

Després d’aplicar els quilòmetres de cada tipus de vehicle, la seva despesa energètica 
corresponent és de 314,3 Teps consumits en combustibles líquids pel trànsit al municipi de 
Bordils. 

 

3.9.3.5. Consums totals per sectors 

Al municipi de Bordils, el pes del sector serveis és especialment important en el consum 
elèctric, aquest sector s’endu pràcticament el 60% del consum de l’energia elèctrica del 
municipi. El segueix el sector domèstic amb pràcticament el 40% del consum. El percentatge 
restant, se’l reparteixen a parts iguals el sector industrial i primari (Font: Gràfic 13 del Pla 
d’Acció de Sostenibilitat Energètica Comarcal, Pla de Sostenibilitat Energètica del Gironès). 

L’energia consumida pel sector domèstic prové principalment de les instal·lacions de calefacció. 
A la taula 3.9-9 es mostren les instal·lacions de sistemes de calefacció segons el tipus de 
combustible i instal·lació. Cal tenir en compte, que aquestes dades són poc representatives de 
l’actualitat, ja que provenen del cens efectuat per l’Institut d’Estadística de Catalunya de l’any 
2001.  
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Taula 3.9-9: Habitatges amb calefacció segons combustible al 
municipi de Bordils. Any 2001 

Tipus d’Instal·lació 
Combustible 

Col·lectiva Individual Ap. mòbils 
TOTAL 

Carbó  0 23 22 45 

Fusta  0 0 1 1 

Petroli  7 120 19 146 

Gas 14 108 23 145 

Electricitat 1 32 39 72 

Altres 0 2 0 2 

TOTAL 22 285 104 411 
Font: Fitxes municipals, IDESCAT, 2001. 

 

Per falta de dades que no han estat facilitades per Fecsa-Endesa, no s’ha pogut calcular el 
consum energètic elèctric en Teps anuals. 

Pel que fa al consum de combustibles gasosos, a partir de les dades facilitades per l’empresa 
distribuïdora Adrià Gas Butà, S.A., tenim un total de 45,1 Teps consumits. 

Per falta de dades no s’ha pogut representar, en percentatges, l’origen de les despeses 
energètiques al municipi de Bordils. 

Les dades de consum de combustibles líquids, derivats del transport, s’han obtingut a partir de 
càlculs estimatius. 

 

3.9.4. Anàlisi de la gestió energètica municipal 

La gestió energètica del municipi de Bordils s’ha efectuat mitjançant l’avaluació dels diferents 
consums a partir de les dades subministrades pel propi Ajuntament. 

L’Ajuntament de Bordils no disposa de cap programa informàtic de gestió energètica com ara 
el WinCEM de l’INCAEN ni de cap informe energètic de la mateixa entitat. 

3.9.4.1. Enllumenat públic 

L’enllumenat públic té una gran importància tant en l’aspecte energètic com per la 
contaminació lumínica que provoca. Degut a això, és aconsellable l’ús de les lluminàries de 
vapor de sodi en lloc de les de vapor de mercuri, ja que l’eficiència d’aquestes últimes és molt 
més baixa en comparació amb les primeres. 

La il·luminació exterior existent ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001 i Decret 
28/2005 no només enllà del 31 d’agost del 2009, però és evident que caldrà prorrogar el 
termini perquè no tots els ajuntaments ho hauran fet. 

El municipi de Bordils disposa des del març del 2007 del Pla d’adequació municipal de 
l’enllumenat públic, redactat pel Consell Comarcal del Gironès. Aquest pla, té per objectiu 
adequar els enllumenats públics del municipi de Bordils a partir de la detecció dels punts 
d’incompliment de la normativa citada, presentar una valoració econòmica de les propostes 
que s’hi fan i calcular l’estalvi energètic resultant de l’aplicació de les propostes. En aquest cas, 
s’estima que s’estalviaran uns 57.447 kWh/any amb un cost econòmic de 81.770 €. Aquesta 
valoració només es refereix al valor del material, sense tenir en compte el canvi de línies, 
quadres elèctrics ni mà d’obra (Font: Pla d’adequació municipal d’enllumenat públic, Consell 
Comarcal del Gironès, 2007). 
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Del manteniment de l’enllumenat públic al municipi de Bordils se’n fa càrrec l’empresa Elèctrica 
Riam, S.A. que s’ubica a la carretera de Palamós, km 7,2 a Juià. 

Fotografia 3.9-3: Enllumenat públic del municipi de Bordils en els sectors 3 i 4. 

   
Font: Elaboració pròpia, 2010. 

 

A la següent taula es mostren els consums per sectors urbans del municipi de Bordils, que han 
estat calculats a partir de les dades de l’enllumenat públic que es mostren en el Pla 
d’adequació municipal d’enllumenat públic de Bordils, elaborat pels Serveis Territorials del 
Consell Comarcal del Gironès. 

Taula 3.9-10: Consum energètic de l’enllumenat públic al municipi de Bordils 

Sector 
urbà 

Bombeta Consum 
(w) 

Punts de 
llum 

Consum 
(kwh/any) 

Consum 
(tep/any) 

1 VM 250W 250 38 27.740 2,39 

2 Fluorescent 4x36 144 36 15.137 1,30 

3 VM 125W 125 40 14.600 1,26 

4 VSAP 100W 100 39 11.534 0,99 

5 VM 250W 250 30 21.900 1,88 

6 VSAP 100W 100 20 5.840 0,50 

7 VM 125W 125 48 17.520 1,51 

8 VM 125W 125 48 14.600 1,26 

TOTAL 11,1 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del Pla d’adequació municipal d’enllumenat públic de 
Bordils, Consell Comarcal del Gironès, 2007). 

 

Els càlculs efectuats mostren que en el municipi de Bordils es consumeixen 11,1 Tep anuals en 
l’enllumenat públic municipal. 

 

3.9.4.2. Edificis municipals 

Els edificis municipals consumeixen bàsicament energia elèctrica, però en manquen dades 
sobre el consum energètic anual total. 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha redactat el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel 
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, per tal de 
fomentar la perspectiva de sostenibilitat ambiental en la manera de concebre, dissenyar, 
construir i utilitzar els edificis. Aquesta mesura és aplicable tant en edificis municipals com 
privats, i caldrà tenir-la en compte en endavant. 

Cal mencionar que l’Institut Català d’Energia (ICAEN) ofereix als ajuntaments, un programa 
informàtic anomenat WinCEM que facilita la compatibilitat energètica a nivell municipal. Aquest 
programa permet informatitzar les dades de l’inventari i analitzar les evolucions en el consum, 
així com comparar i detectar possibles irregularitats energètiques i consum excessiu dels 
diferents centres de consum municipals. 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Bordils 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  277 

No es té constància de que al municipi de Bordils hi hagi instal·lades en recintes o edificis 
municipals, plaques solars ACS o fotovoltaiques. Segur que en algun habitatge de nova 
construcció hi ha plaques solars d’ACS ja que així ho obliga el Decret 21/2006. 

 

3.9.4.3. Vehicles municipals 

El parc mòbil municipal a Bordils està format per un sol vehicle, que segons dades facilitades 
per l’Ajuntament, que fa uns 6.700 km anuals i que els suposa una despesa mensual de 60 € 
en concepte de gasoil. Aquestes dades permeten calcular la despesa energètica en Teps. Al 
municipi de Bordils, el consum energètic del parc mòbil s’estima en 0,64 Teps anuals. 

El municipi de Bordils no disposa de cap vehicle híbrid o amb algun sistema ecològic. 

 

3.9.4.4. Mesures d’eficiència energètica 

No es té constància de cap més aplicació de mesures d’eficiència energètica en les 
instal·lacions i recintes municipals. Tanmateix, segons fonts de l’Ajuntament del municipi, 
s’han anat substituint les bombetes antigues per altres de baix consum. 

 

3.9.5. Energies renovables. 

3.9.5.1. Energia eòlica 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, ha elaborat el 
Decret 174/2002, d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya, 
que té per objecte establir els requisits per a la instal·lació de parcs eòlics i regular el 
procediment d’autorització. Arran d’aquest Decret, per una banda s’ha aprovat el Mapa 
d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya, que és el document en el qual figuren 
les zones en què es divideix el territori als efectes de la implantació de parcs eòlics. El Mapa 
contempla tres zones: zona compatible, zona d’implantació condicionada i zona incompatible 
(figura 3.9-3). 
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Figura 3.9-3: Zonificació segons la possible implantació de l’energia eòlica. 

  

 
 Font: Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya, 2002 i Mapa de recursos eòlics, 2004. 

 

Per l’altra banda, s’ha aprovat el Mapa de recursos eòlics de Catalunya, on es zonifica el 
territori català en funció de la aptitud per a la generació d’energia eòlica i on es determina 
quins són els indrets amb poca eficiència eòlica. Tan sols apareixen acolorides les zones on la 
velocitat del vent és superior a 5,5 m/s (valor llindar considerat per determinar si una zona és 
eficient per a la generació d’energia eòlica), i la resta, apareixen sense acolorir (inferior a 5,5 
m/s), tal i com es veu en la següent figura. 

Figura 3.9-4: Mapa de recursos eòlics (vent mitjà a 60 m). 

 
 Font: Elaboració pròpia a partir de les capes del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, 2007. 
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El municipi de Bordils, tot i estar situat en un indret compatible segons la figura 3.9-3, prèvia 
autorització ambiental, no resulta un territori eficient en quant a l’aprofitament de l’energia 
eòlica ja que es troba fora de la zona d’eficiència eòlica. 

 

3.9.5.2. Energia solar 

El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, ha reeditat l’Atles de radiació solar a Catalunya 
(any 2000 però amb dades del 1997). Basant-se en la Xarxa Radiomètrica de Catalunya, que 
disposa de 83 estacions, l’Atles permet fer una primera aproximació de la radiació solar a 
Catalunya per tal de poder desenvolupar tot el potencial de l’energia solar. 

L’Institut Català de l’Energia (INCAEN) treballa actualment en la versió digital de l’Atles de 
Radiació Solar de Catalunya, que a partir de les dades que aporten els sistemes d’informació 
geogràfica, determinarà la distribució de la radiació solar sobre el territori català a partir de les 
estacions de mesurament ja existents, tenint en compte les variacions de la radiació segons 
l’altitud i les obstruccions a la radiació solar produïdes per la topografia. La figura 3.9-5 n’és un 
exemple. 

Figura 3.9-5: Mapa d’irradiació global diària, mitjana anual (Mj/m2). 

 
  Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2000. 

 

No es té constància de cap instal·lació o recinte municipal que tingui instal·lada algun sistema 
d’aprofitament d’energia solar, tot i que el pavelló polivalent del Torrentó, està preparat per 
instal·lar-hi plaques solars ACS. Així mateix. algunes construccions particulars ja disposen 
d’aquest tipus d’instal·lacions (Fotografia 3.9-4). 
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Fotografia3.9-4: Instal·lació de plaques solars en un 
edifici particular a Bordils. 

 
Font: Elaboració pròpia, 2010. 

El municipi de Bordils no disposa de cap tipus d’ordenança solar municipal. 

 

3.9.5.3. Energia provinent de biomassa 

La biomassa és el conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que inclou els 
materials que provenen de la transformació natural o artificial. L’energia que se n’obté prové 
de la llum solar, la qual, gràcies al procés de fotosíntesi, és aprofitada per les plantes verdes i 
transformada en energia que queda acumulada a les seves cèl·lules. 

L’aprofitament de l’energia de la biomassa contribueix notablement a la millora i conservació 
del medi, ja que no té un impacte mediambiental significatiu, atès que el CO2 que s’allibera a 
l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu 
creixement. Per tant, el balanç final és nul. 

Els productes de la biomassa poden ser de tipus forestal, agrícola, del sector ramader i 
agroalimentari o bé biomassa del tipus residual. Per la proximitat del municipi al massís de les 
Gavarres i el fet que a les ribes del Ter hi hagi molta superfície dedicada a les plantacions de 
pollancres i plataners, la biomassa de procedència forestal adquireix un especial interès. 

La biomassa forestal prové de les activitats d’explotació i ordenació forestal i de la necessitat 
de realitzar treballs de manteniment i neteja dels boscos i masses forestals, mitjançant 
aclarides, desbroçades, podes, etc. 

A Catalunya, el consum energètic de biomassa agrícola i forestal l’any 2003 fou de 93,9ktep. 
La major part van correspondre a consums directes per a la producció de calor. El Pla de 
l’energia de Catalunya 2006 – 2015 preveu incrementar la participació de la biomassa en el 
balanç energètic de Catalunya, augmentant-ne un 361% el consum original del 2003 fins el 
2015 (Font: Institut Català de l’Energia, INCAEN, 2006). 

Figura 3.9-6: Consum energètic a Catalunya, segons origen de la biomassa. 

 
Font: Institut Català de l’Energia (INCAEN), 2004. 
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El municipi de Bordils no disposa de cap tipus d’instal·lació d’aprofitament d’energia provinent 
de biomassa. 

 

3.9.6. Impactes generats pels diferents tipus d’energia, contaminació 
lumínica i electromagnètica. 

Els principals impactes generats actualment provenen de la contaminació lumínica, avaluada 
en l’apartat d’enllumenat públic, i dels factors d’emissió de contaminants dels diferents tipus 
de combustibles estudiats (GLP i combustibles líquids), analitzats en el capítol de Contaminació 
atmosfèrica. 

 

3.9.7. Balanç d’energia. 

El balanç total d’energia estimat per l’any 2008 al municipi de Bordils va ser de 376,7 Teps. 
Tot i això, cal tenir en compte que manquen dades del consum elèctric i de gas natural del 
municipi, que els consums de combustibles líquids són estimats i que es desconeix el consum 
per sectors dels Gasos Liquats del Petroli (GLP). 

Figura 3.9-7: Balanç energètic al municipi de Bordils, 2008. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades anteriors. 
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B. Diagnosi estratègica. 

3.9.8. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica 

Per la manca de dades contrastades, no es pot incidir prou en alguns termes de diagnosi 
estratègica de l’estructura energètica. Malgrat això, s’intenta donar resposta a aquells punts 
dels que es disposa de dades fidedignes. 

 

Utilització d’energia provinent de diferents fonts 

El municipi fa ús d’energia provinent de diferents fonts: electricitat, gas natural, gasos liquats del 
petroli (GLP) i combustibles líquids. Malgrat això, el municipi no té cap punt de subministrament de 
combustibles líquids. 

 

El transport és el principal sector consumidor d’energia 

El sector del transport consumeix bona part de l’energia final estimada consumida al municipi. El 
consum energètic està influenciat per l’existència de la carretera C-66 i la mobilitat que se’n deriva, 
amb un IMD entorn als 16.000 vehicles/dia. El consum, en percentatge, del parc mòbil del municipi 
és el següent: 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de IDESCAT, 2008. 

 

Eficiència del municipi en la generació d’energies renovables 

Segons el Mapa de recursos eòlics de Catalunya, on es zonifica el territori en funció de la 
possibilitat de generació d’energia elèctrica i determina aquells indrets amb poca eficiència eòlica, 
el municipi de Bordils no es considera eficient per a la generació d’energia eòlica. 

En quant a l’energia solar, el municipi presenta bona radiació solar, fet que fa que es consideri que 
el municipi de Bordils sigui eficient per generar energia solar, segons el Mapa d’irradiació solar 
anual de l’Àtlas Climàtic. 

L’energia provinent de la Biomassa es considera una bona alternativa energètica, en quan a fonts 
renovables en el municipi i en el territori, donat el potencial de masses boscoses (Gavarres) i 
plantacions arbòries (ribes del Ter) 
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Desconeixement del consum elèctric i de gas natural en el municipi, així com de l’ús 
d’energies renovables en el municipi. 

No es disposa de dades sobre el consum d’energia elèctrica i de gas natural, i la seva evolució a 
nivell municipal. De la mateixa manera, tampoc es coneix la utilització d’energies renovables en 
l’àmbit municipal. 

 

3.9.9. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

El municipi de Bordils presenta una bona radiació solar, per tant es considera un municipi eficient 
per generar energia solar. 

Es disposa d’una xarxa de distribució de gas natural i se’n contempla la seva ampliació per 
l’augment de demanda 

 

Punts febles 

Els combustibles líquids (benzina i gasoil) són les fonts d’energia més utilitzades. 

El transport és el sector que consumeix més energia del municipi; lligat a l’existència de la 
carretera C-66 que travessa tot el municipi. 

No es disposa de dades sobre el consum energètic municipal ni de l’enllumenat públic. 

Baix grau d’implantació d’energies renovables en equipaments particulars i públics. 

 

Oportunitats 

Bona situació per disposar d’energies renovables. Alta radiació solar i potencial en biomassa 

Aprofitar les eines i serveis que proposa l’Institut Català de l’Energia (INCAEN) com ara el 
programari informàtic gratuït WinCEM o el programa d’assessorament energètic. 

Aprofitar la pre-instal·lació existent de plaques solars per ACS al pavelló polivalent del Torrentó 
per projectar la instal·lació d’aquest sistema d’estalvi energètic. 

Construcció d’una nova variant que evitaria creuar el nucli de Bordils, provocant una disminució 
en l’energia consumida i les seves conseqüents emissions. 

 

Amenaces 

Impactes visuals de les dues grans línies elèctriques. 

Mobilitat i consum derivat a la carretera C-66 travessa el nucli de Bordils. 
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4. Aspectes de sostenibilitat econòmica 

A. Memòria descriptiva 

En aquest apartat es presenten activitat de l’activitat econòmica i productiva de Bordils, 
analitzant la situació actual en cadascun dels vectors econòmics més importants: estructura 
econòmica general, dependència exterior, mercat de treball i els tres grans sectors econòmics 
(primari o agrícola, secundari o industrial i terciari o de comerç i serveis). Gràcies a la 
informació de l’estat actual i l’evolució es pot diagnosticar quines són les oportunitats i 
amenaces que té el municipi degut a la història i la seva situació. 

 

4.1. Estructura econòmica general del municipi 

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’any 2009 estaven empadronats a Bordils un total 
de 1.732 habitants. Des de l’any 2.000, aquesta dada no ha deixat d’augmentar, el que ens 
diu que aquest municipi té diversos factors que el converteixen en un municipi que atreu 
població i creixement. Tot i que aquest número d’habitants té una rellevància relativament 
petita a nivell comarcal i provincial, cal estudiar quins són aquests factors per potenciar-los i 
gestionar-los adequadament.  

En primer lloc cal tenir en compte que Bordils es troba a uns 14 quilòmetres de Girona, capital 
de província. Això fa que part de la població d’aquest municipi treballi a la capital, sense 
renunciar a una vida més rural, però amb un temps de desplaçament molt curt.  

Gran part dels 7,26 km2 de la superfície de Bordils es dedica a l’agricultura, sector que té un 
pes important en l’economia municipal. Degut a la proximitat amb Girona, la indústria no ha 
estat mai atreta, ja que altres municipis propers tenen zones industrials adequades per al 
correcte desenvolupament d’aquesta activitat i estan igualment ben localitzats. Pel que fa al 
comerç i als serveis, només els més bàsics tenen cabuda en un municipi amb un número 
limitat d’habitants i tan pròxim a una oferta comercial tan àmplia com és la de Girona.  

Al no tenir dades de les macromagnituds més rellevants del municipi, Bordils s’enquadra a la 
zona més immediata a la que pertany: la comarca del Gironès. 

Figura 4.1-1: Evolució del creixement del PIB per sectors econòmics.  
Gironès. Període 2006-2009 
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Font: Anuari Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya 

 

Tal i com s’aprecia a la figura anterior, la comarca del Gironès es caracteritza, en els últims 4 
anys, per una disminució en el creixement del PIB, i en el cas d’alguns sectors fins i tot podem 
parlar de decreixement. Els sectors industrial i constructiu (especialment aquest últim) són els 
que s’han vist més afectats per una època de crisi econòmica mundial, i així queda reflectit en 
creixement del Producte Interior Brut (PIB) de la comarca. Durant el 2009, el comerç i els 
serveis han incrementat la seva aportació a l’economia comarcal, tot i que d’una manera més 
modesta que ens els anys previs. L’únic sector que sembla recuperar-se i mantenir-se és el 
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sector primari. Precisament el municipi de Bordils té una estructura molt agrícola pel que 
aquestes dades poden ser extrapolades al nostre àmbit d’estudi. 

Figura 4.1-2: Comparació de l’estructura del PIB. Catalunya i al Gironès. Any 2009 
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Font: Anuari Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya 

 

El següent pas és analitzar l’àrea que comprèn Bordils (el Gironès) respecte l’àrea de 
referència: Catalunya. Tal i com es veu a la figura anterior, el Gironès és una zona on els 
serveis i la construcció aporten un major Producte Interior Brut (PIB) a l’economia que a 
Catalunya. Això pot ser un problema quan un dels sectors més forts de l’economia de la zona 
d’estudi entra en crisi i deixa de produir en quantitats a les que el territori estava acostumat.  

Un altre indicador de l’estructura econòmica és la població ocupada per sectors econòmics. 
Aquesta dada ens permet saber a quanta població dóna treball cada sector. Aquestes dades 
solen concordar amb les de Producte Interior Brut (PIB), ja que amb un major nombre de 
treballadors, major producció generada.  

Figura 4.1-3: Comparació de la població ocupada per sectors econòmics. 
Catalunya, Gironès i Bordils. Any 2001 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Al comparar les dades d’ocupació per sectors de Bordils amb el Gironès i Catalunya s’observa 
com el municipi en qüestió dóna treball en el sector primari a una major proporció de població 
que a la comarca i a la comunitat autònoma. En menor mesura, la indústria i la construcció 
emparen una major proporció de població. Aquests sectors que donen treball a una major 
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quantitat de gent que Catalunya i el Gironès ho fan en detriment del sector terciari, que ocupa 
una menor fracció de població. Una de les raons per que es doni aquesta circumstància és que 
Bordils es troba molt pròxim a l’oferta comercial de Girona, pel que el seu comerç i els seus 
serveis són els bàsics del dia a dia. En contraposició ocupa a més gent a la resta dels sectors. 
Per tant ens trobem estudiant un municipi on l’economia es pot definir d’agrària, ja que la 
força d’aquest sector és molt superior al seu entorn.  

Taula 4.1-1: Coeficients d'especialització sectorial de Bordils respecte el 
Gironès i Catalunya. Any 2001 

Zones de referència Agricultura  Indústria Construcció  Serveis 

Gironès  3,82 1,44 1,31 0,71 

Catalunya  3,36 1,19 1,41 0,76 

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

 

Segons els coeficients d’especialització de la taula anterior es pot comprovar en quina 
proporció és major o menor el pes d’un sector econòmic a Bordils en comparació amb la 
comarca del Gironès o Catalunya. Es pot apreciar com el sector primari és superior al municipi 
en qüestió que no pas a la comarca o a la comunitat autònoma. Passa el mateix de forma molt 
més sotil amb els sectors industrials i constructius. Aquesta superioritat en ocupació en 
aquests tres sectors porta com a contrapartida la inferioritat del sector restant (sempre en 
termes de comparació amb les dues zones que estem comparant), els serveis. Aquests només 
serien un 71% i un 76% del que suposa el sector serveis a Girona i Catalunya respectivament.  

 

Per tant, Bordils és un municipi amb una economia on l’agricultura té molta més importància 
que a la pròpia comarca que l’empara i fins i tot que Catalunya. El fet d’estar situat a tan curta 
distància de la capital comarcal fa que no sigui necessari tenir un sector terciari tan potent. Pel 
que fa a la indústria i a la construcció podem dir que tenen un pes similar a la mitjana dels 
municipis del seu entorn. 

 

4.2. Àrees d’influència i dependència exterior del municipi 

El municipi de Bordils limita amb una sèrie de municipis dels quals els que poden exercir una 
major influència són Girona, Celrà i en menor mesura Flaçà, degut a l’atracció de mà d’obra 
que poden generar i a la fàcil comunicació amb Bordils. Alhora, Celrà també té una economia 
fortament industrial que pot atraure població de Bordils ja que limiten directament l’un amb 
l’altre. De forma més secundària, la Bisbal d’Empordà i Palafrugell també es podrien classificar 
com uns municipis influents, d’acord amb la seva grandària i proximitat. Es pot dir, per tant, 
que Bordils té un grau de dependència d’aquests municipis i que genera mobilitat.  

D’altra banda, també és possible que el municipi d’estudi en qüestió atregui població d’altres 
municipis, alguns dels quals podrien ser Juià, Sant Joan de Mollet o Sant Martí Vell, per qüestió 
de proximitat.  

Taula 4.2-1: Mobilitat per desplaçament de treball. Autocontenció i atracció.  

Període 1991-2001 

  INTERNS GENERATS ATRETS AUTOCONTENCIÓ ATRACCIÓ 

  Bordils Celrà Bordils Celrà Bordils Celrà Bordils Celrà Bordils Celrà 

1991 192 543 561 955 306 1594 25,50% 36,25% -255 639 

1996 168 515 525 997 286 1657 24,24% 34,06% -239 660 

2001 151 576 585 1309 288 1954 20,52% 30,56% -297 645 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
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Analitzant la mobilitat per raons de treball de Bordils s’obté el grau de dependència de 
l’exterior. S’aprecia com la quantitat de població que genera (és a dir, que surt a treballar a 
municipis veïns) és molt superior tant a la població que es mou internament dins el municipi, 
com la que atreu d’altres poblacions. S’ha comparat Bordils amb Celrà, que és la població més 
important amb la que limita. En el cas d’aquest municipi veí, ens trobem en la situació 
contrària; l’any 2.001 s’atreia més població exterior de la que es generava. Aquesta diferència 
es deu a la major població del Celrà, juntament amb l’important sector secundari que alberga 
als seus polígons industrials.  

L’evolució de la dependència de Bordils ha estat negativa, ja que la mobilitat interior ha 
disminuït, mentre que més població ha sortit a treballar a l’exterior del municipi. Això significa 
que part de població que al 1991 treballava a Bordils, ara ho fa a l’exterior. Alhora també 
veiem com al 2001 s’atreia menys població d’altres municipis que al 1991, cosa que també és 
negativa. Tot plegat ens indica que hi ha hagut un empitjorament en termes d’ofertes de 
treball. 

 

D’aquestes dades es poden extreure dos indicadors. Un d’ells, l’atracció, indica si el municipi 
genera més treball o, al contrari, n’alberga més. En el cas de Bordils, es pot apreciar una gran 
dependència de l’exterior, ja que l’atracció és negativa (es genera molt més treball a l’exterior 
del que s’atrau). Aquest índex ha anat disminuint entre els anys 1991 i 2001, el que indica que 
cada cop es depèn més de l’exterior.  

L’altre indicador és l’autorotació. Es tracta d’un índex important que mesura quina part de la 
població treballadora de Bordils es queda a treballar al municipi. Com podem veure representat 
a la figura següent, tant Bordils com el municipi colindant, Celrà, han vist com la seva població 
cada cop es queda menys a treballar al municipi i troba feina a l’exterior. Tot i així, Celrà ha 
tingut sempre una autocontenció major que Bordils, i per tant més capacitat de mantenir la 
seva població ocupada dins els límits municipals.  

Algunes de les implicacions de la dependència exterior tenen a veure amb la sostenibilitat: un 
municipi és més sostenible en la mesura que pot albergar la seva població i dotar-la de feina. 
El fet que els seus habitants trobin feina a l’exterior genera alguns costos ambientals com per 
exemple de desplaçament, a més de provocar que el producte que generen es quedi en un 
altre municipi.  

Figura 4.2-1: Evolució del nivell d’autocontenció.  
Bordils i Celrà. Període 1991-2001 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
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4.3. Mercat de treball i població activa 

El mercat de treball (la taxa d’atur, d’activitat i la població en edat de treballar, etc.) d’un 
municipi és una reflex de la situació econòmica en què es troba aquest. Les dades del mercat 
de treball funcionen com a indicadors econòmics i laborals. Mitjançant l’estudi del mercat de 
treball també s’inclouen dades sobre l’estacionalitat de la contractació, és a dir, si es realitzen 
contractes d’una forma constant durant l’any, o si el número de contractes depèn d’èpoques on 
les circumstàncies productives requereixen mà d’obra extra temporal.  

 

4.3.1 Població activa i mercat de treball 

L’any 2001 a Bordils hi havia una població de 1.344 habitants. D’aquests, un 83,3% estaven 
en edat de treballar. La taxa d’activitat era del 55,6% (623 habitants dels 1.120 actius). De la 
població no activa (inactius), un 35% eren estudiants. Aquest era el col·lectiu més important 
dels inactius. Els jubilats representaven un 29,9% de la població inactiva, mentre que un 15% 
es dedicava a feines de la llar.  

Taula 4.3-1: Estructura del mercat de treball. 
Bordils. Any 2001. 

Població > 16 anys, en edat de treballar 

1.120 

Actius 

623 

No ocupats 

24 Ocupats 

Atur 

Inactius 

587 29 721 

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

 

Pel que fa a la població activa, la taxa d’ocupació era del 94% (sobre la població activa), xifra 
molt positiva. La gran majoria de la població no ocupada ja havia tingut alguna altra feina en 
el passat. Són molt pocs aquells que buscaven feina per primer cop (solament 3 dones).  

Pel que fa a les diferències de gènere, hi havia més dones desocupades tot i tractar-se d’un 
municipi on les dones representaven menys de la meitat de la població (un 49,7%). 

Taula 4.3-2: Població activa a Bordils l'any 2001 

  Homes  Dones  Total 

Ocupats 342 245 587 

Busquen 1ª ocupació 0 3 3 

Desocupats amb ocupació anterior 14 19 33 

Total població activa 623 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Segons dades extretes dels estudis econòmics de Caja de Madrid (any 2009), l’any 2007 hi 
havia 497 habitants de Bordils que estaven ocupats. La població activa (entre 15 i 64 anys) 
era de 1.162 habitants (any 2008) i l’atur registrat al mes de març de 2009 era de 68 aturats, 
és a dir, un 5,85% de la població activa estava aturada.  
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4.3.2. Estructura sectorial dels llocs de treball. Estacionalitat 

Tal i com s’ha comentat abans, una part important de la població de Bordils es dedica al sector 
primari. Entre els anys 1991 i 2007, tant el sector primari com la construcció i els serveis van 
patir oscil·lacions en el marc del mercat laboral mentre que el sector industrial va perdre  
treballadors progressivament al llarg dels anys. Tot i les oscil·lacions, en els últims anys es veu 
un fort increment en el sector de la construcció i un augment lleuger en l’agricultura. Els 
serveis disminueixen a un percentatge similar al de 1991. No obstant això, el sector serveis és 
el sector que ocupa a més població. Així, l’estructura del treball sectorial de Bordils convergeix 
amb el temps amb la catalana i la de la seva pròpia comarca: Tendeix cap a una terciarització 
del mercat laboral.  

Cal remarcar que les dades de l’any 2007 no provenen de la mateixa font que les del període 
1991-2001 (veure font de la taula 4.3-3).  

Taula 4.3-3: Evolució de la població ocupada per grans sectors d'activitat. Bordils. 
Període 1991-2007. 

  Agricultura  Indústria Construcció  Serveis Total 

2007 53 116 133 195 497 

 10,66% 23,00% 26,76% 39,24% 100,00% 

2001 49 175 86 275 585 

  8,38% 29,91% 14,70% 47,01% 100,00% 

1996 61 176 59 229 525 

  11,62% 33,52% 11,24% 43,62% 100,00% 

1991 51 210 79 221 561 

  9,09% 37,43% 14,08% 39,39% 100,00% 

Font: Idescat i Datos económicos y sociales de los Municipios de España (Caja España) 

 

A la gràfica següent es pot veure amb més claredat com el sector terciari, tot i ser el que 
ocupa a més població de Bordils, va perdent espai en el terreny laboral al llarg dels anys fins a 
arribar al mateix percentatge que l’any 1991. Per contra, el sector industrial perd treballadors 
bordilencs any rere any. El sector primari mostra un lleuger increment entre 1991 i 2007 i el 
sector constructiu és el que augmenta més desmesuradament al llarg dels anys, sobretot entre 
2001 i 2007.  En el cas de la construcció, cal tenir en compte la crisi del sector constructiu en 
la que el país està submergit actualment, que fa que les dades de l’any 2007 no siguin 
rellevants en l’actualitat. Es considera doncs, que en l’actualitat la resta de sectors han 
guanyat ocupació en pes relatiu respecte el sector constructiu. També cal tenir present que en 
l’actualitat l’atur s’estén a tots els sectors econòmics.  
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Figura 4.3-1: Evolució de l’ocupació per sectors d’activitat. Bordils. Període 1991-2007 
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Font: Idescat i Datos económicos y sociales de los Municipios de España (Caja España) 
 

La classificació de la població ocupada per branques d’activitat mostra que les indústries 
manufactureres són les que reuneixen major part de l’ocupació. El comerç i la reparació és la 
segona activitat amb més població treballant. Pel que fa al sector terciari, el comerç té més 
importància que els serveis. També la construcció necessita de molta mà d’obra en comparació 
amb la resta d’activitats. Per últim l’agricultura i la ramaderia també entren dins les activitats 
més fortes dins el mercat laboral de Bordils.  

Figura 4.3-2: Població ocupada per branques d’activitat. Any 2001 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Ag
ric
ul
tu
ra
 i 
ra
m
ad
er
ia

Pe
sc
a

In
dú
st
rie
s e
xt
ra
ct
iv
es

In
dú
st
rie
s m

an
uf
ac
tu
re
re
s

El
ec
tri
cit
at
 g
as
 i 
ai
gu
a

Co
ns
tru
cc
ió

Co
m
er
ç 
i r
ep
ar
ac
ió

Ho
st
al
er
ia

Tr
an
sp
or
t i
 c
om
un
ica
cio
ns

Me
di
ac
ió
 fi
na
nc
er
a

Im
m
ob
ilia
rie
s 

Ad
m
. P
úb
lic
a,
 d
ef
en
sa
 i 
SS

Ed
uc
ac
ió

Sa
ni
ta
t i
 s
er
ve
is 
so
cia
ls

Al
tre
s 
se
rv
ei
s

do
m
ès
tic

ex
tra
te
rri
t.

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

L’estacionalitat del mercat de treball guia sobre la regularitat en la contractació anual. Una 
contractació fixa elevada, juntament amb una contractació temporal regular i estable i una 
baixa taxa d’atur serien les condicions ideals per un bon mercat de treball. Tot i així, quan el 
municipi depèn de sectors on la producció es concentra en uns sols mesos de l’any, 
l’estacionalitat de l’ocupació és una realitat que cal gestionar.  
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Figura 4.3-3: Atur, contractació indefinida i temporal mensual. Any 2009 
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Font: Departament de Treball (Generalitat de Catalunya) 

 

En el gràfic anterior es pot comprovar com durant tots els mesos de l’any 2009, l’atur va ser 
molt superior al número de contractes que es van realitzar, tant indefinits com temporals. Això 
indica que durant el 2009 l’oferta laboral no va ser suficient per cobrir totes les demandes 
d’ocupació. Pel que fa a la tendència, durant el mes de juliol l’atur puja, però al setembre, 
coincidint amb una necessitat de contractació per augment de producció del sector primari, 
l’atur de Bordils disminueix lleugerament. Immediatament després de setembre l’atur segueix 
pujant d’acord amb la tendència que ja portava. Pel que fa a la contractació, pràcticament la 
totalitat són contractes temporals, mentre que només esporàdicament es realitza algun 
contracte indefinit.  

Pel que fa a la contractació temporal, Bordils és un municipi amb força estacionalitat durant el 
mes de setembre, ja que es quan es requereix suport extra per temes de recol·lecció.  

Figura 4.3-4: Tipus de contractes. Any 2001 
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Font: Departament de Treball (Generalitat de Catalunya) 

 

Segons el tipus de contractes que es realitzen mensualment, al 2009 predominaven els 
contractes eventuals per circumstàncies de la producció i els d’obra o servei. Molt 
concretament durant el mes de setembre, quan es signen bona part dels contractes de tot 
l’any, la majoria d’aquests són d’obra o servei. La característica d’aquest tipus de contracte és 
que, a part de ser un contracte temporal, la duració és incerta i dependrà del temps que es 
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trigui a realitzar l’obra o servei pel qual el treballador ha estat contractat. Per tant es tracta 
d’una opció ideal per l’empresari que no té certesa del temps que necessitarà al treballador. 
Precisament aquest fet provoca inseguretat en els treballadors, al no tenir certesa de quan es 
quedaran a l’atur.  

Segons dades extretes dels estudis econòmics de Caja de Madrid (any 2009), l’any 2007 hi 
havia 497 habitants de Bordils que estaven ocupats. D’aquests, 153 eren autònoms (30,78%) i 
344 eren assalariats (69,21%).  
 

4.3.3. Atur i nivells de protecció 

Des de l’any 1983 fins el passat 2009, el número d’aturats a Bordils ha passat per uns cicles 
on s’oscil·lava de poques més de 20 persones a l’atur, fins els pràcticament 70 aturats que es 
va arribar al 2009 (promig dels aturats que hi van haver durant tot l’any). Concretament 
durant aquest últim any, el municipi ha arribat a assolir el seu màxim dels últims 26 anys. És 
la conseqüència de l’especulació immobiliària i gestions bancàries que han succeït en els últims 
anys, i que afecten a la gran majoria de municipis. La tendència prevista serà que es 
mantindrà una elevada taxa d’atur durant alguns anys, abans que aquest torni a disminuir 
progressivament.  

Figura 4.3-5: Evolució del número d’aturats. Bordils. Període 1983-2009. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09

Any

N
º 
d
'a
tu
ra
ts

Nº d'aturats
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 

Un cop vista l’evolució del número d’aturats, cal formar un perfil dels que formen part de la 
població aturada. A la taula següent s’estudien les diferències de gènere, en comparació amb 
el promig català.  

Taula 4.3-4: Creixement de l'atur per sexes. Bordils i Catalunya. Període 2006-2009 

  Total Homes Dones Creix. Total Creix.homes Creix.dones 

2006 Bordils 36 16 20 - - - 

 Catalunya 270.573 113.914 156.659 - - - 

2007 Bordils 32 14 18 -11,11% -12,50% -10,00% 

 Catalunya 254.720 104.183 150.537 -5,86% -8,54% -3,91% 

2008 Bordils 32 14 18 0,00% 0,00% 0,00% 

 Catalunya 291.640 131.906 159.734 14,49% 26,61% 6,11% 

2009 Bordils 68 33 35 112,50% 135,71% 94,44% 

 Catalunya 498.352 264.734 233.618 70,88% 100,70% 46,25% 

Font:  Departament de treball (Generalitat de Catalunya) 
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Al llarg dels anys, l’atur femení és superior a l’atur masculí, tant a Catalunya com a Bordils. Tal 
i com s’observa a la figura següent, l’evolució de l’atur anual a Bordils, entre 2006 i 2008 es va 
mantenir equilibrat, tant pel que fa als homes com les dones, però entre 2008 i 2009 l’atur ha 
augmentat desmesuradament, tant el masculí com el femení. Aquest fet indica que no hi ha 
diferència de gènere rellevants.  

Figura 4.3-6: Evolució dels aturats totals i per sexes. Bordils. Període 2006-2009 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Pel que fa a l’atur per edats, l’any 2001, el col·lectiu més aturat a Bordils era el format per 
joves de 20 a 24 anys, dels quals més de la meitat eren dones. Com a segona gran massa de 
població aturada hi havia la població de 35 a 49 anys. Cal dir que entre tots els grups d’edats, 
l’atur d’homes i dones va prendre unes proporcions semblants, si bé en alguns col·lectius 
concrets hi podien haver algunes diferències. Per exemple, hi havia moltes més dones 
aturades d’entre 55 i 59 anys, i molts més homes d’entre 45 i 49.  

Figura 4.3-7: Número d’aturats per sexe i per edats. Bordils. Any 2001. 
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Font: Departament de treball (Generalitat de Catalunya). 

 

L’anàlisi sectorial de l’atur mostra que en l’actualitat més del 50% de la població de Bordils que 
està aturada prové del sector terciari. Això no sempre ha estat així; l’any 2004 la gran majoria 
estava relacionada amb la indústria. L’evolució des d’aleshores ha estat proporcional amb 
l’augment de la població ocupada als serveis: a més gent treballant als serveis, més aturats 
també en dit sector. El fet que l’atur de la construcció hagi augmentat en aquest any és un 
reflex de la situació econòmica global, que també afecta a municipis particulars com és Bordils. 
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Figura 4.3-8: Percentatge d’aturats per sectors econòmics. Bordils. Període 2004-2009 
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Font: Departament de Treball (Generalitat de Catalunya) 

 

El nivell formatiu de la població de Bordils que es veu més afectat per l’atur, és a dir, que fa 
que els resulti més difícil trobar feina és la població amb estudis secundaris. Aquest sector de 
població és la que té més problemes per trobar feina actualment. No obstant això cal tenir en 
compte que molt probablement aquest nivell formatiu és el més abundant entre la població. 
Per tant, es pot considerar que és la formació més abundant d’entre els aturats, però no la que 
provoca més atur. Per estudiar-ho amb exactitud caldria analitzar les dades relatives, però es 
desconeix el nivell formatiu de la població a l’any 2009. 

Figura 4.3-9: Número d’aturats segons formació. Bordils. Any 2009 

0

10

20

30

40

50

60

S
e
n
se
 e
st
u
d
is

E
st
u
d
is

p
ri
m
a
ri
s

in
co
m
p
le
ts

E
st
u
d
is

p
ri
m
a
ri
s

co
m
p
le
ts

P
ro
g
ra
m
e
s

fo
rm

a
ci
ó

p
ro
fe
ss
io
n
a
l

E
d
u
ca
ci
ó

g
e
n
e
ra
l

T
è
cn
ic
s-

p
ro
fe
ss
io
n
a
ls

su
p
e
ri
o
rs

U
n
iv
e
rs
it
a
ri
s

p
ri
m
e
r 
ci
cl
e

U
n
iv
e
rs
it
a
ri
s

se
g
o
n
 i
 t
e
rc
e
r

ci
cl
e

A
lt
re
s 
e
st
u
d
is

p
o
st
-

se
cu
n
d
a
ri
s

Nivell formatiu

M
it
ja
n
a
 a
n
u
a
l 
d
'a
tu
ra
ts

 
Font: Departament de Treball (Generalitat de Catalunya) 
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4.4. Anàlisi del sector primari 

El sector primari és aquell que inclou les activitats econòmiques encarregades de transformar 
recursos naturals en productes primaris no elaborats, que usualment són utilitzats per el sector 
secundari. Dins aquesta definició es poden incloure, doncs, les activitats agrícoles, ramaderes i  
forestals, entre d’altres que no són rellevants al municipi d’estudi en qüestió.  

En primer lloc s’analitzen els trets generals de dit sector, per després centrar-los en cada 
branca d’activitat. Tal i com es pot veure a la figura següent, Bordils ocupa un percentatge 
molt més elevat de població en el sector primari que el Gironès i Catalunya, entre 1991 i 2007. 
Tot i que la tendència general ha estat la de disminució del percentatge de població ocupada a 
la comarca i a Catalunya, a Bordils, la tendència ha estat a l’augment. Destaca l’increment 
entre 2001, any on el percentatge d’ocupació al sector primari era del 7,4%, i l’any 2007, any 
on s’aconsegueix un percentatge del 10,66%. Cal tenir en compte, però, que les dades 
referents a l’any 2007 provenen d’una font diferent a la resta d’anys.  

Figura 4.4-1: Percentatge de població ocupada al sector primari.  
Bordils, Gironès i Catalunya. Període 1991-2007 
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Font: Departament de treball (Generalitat de Catalunya) i Datos económicos y sociales 
de los Municipios de España (Caja España) 

 

Segons dades extretes dels estudis econòmics de Caja de Madrid (any 2009), en el municipi de 
Bordils a l’any 2007 hi havia 53 persones que es dedicaven al sector primari, les quals 
representaven un 10,66% de la totalitat de la població ocupada. Pel que fa a les activitats 
econòmiques dedicades al sector primari (agricultura, ramaderia, silvicultura, etc.), a l’any 
2007, a Bordils hi havia 10 activitats que representaven un 19,61% de la totalitat de les 
activitats econòmiques.  

Pel que fa als titulars de les explotacions, a Bordils, durant el període 1982-1999, la majoria 
tenien un perfil d’edat de més de 45 anys. Tot i que el número de titulars joves de les 
explotacions va augmentar en el període estudiat, també ho va fer en major mesura els 
majors de 45 anys, i molt en concret els majors de 55 anys. Això significa que el sector primari 
de Bordils era un sector envellit, on la presència dels joves era menor. Mentre que els 
propietaris d’entre 25 i 34 anys no es van arribar ni a duplicar, els titulars majors de 55 es van 
triplicar entre el 1982 i el 1999. 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Bordils 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  296 

Figura 4.4-2: Evolució de les edats dels titulars de les explotacions.  
Bordils. Període 1982-1999 
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A part dels titulars de l’explotació, també existeixen dos tipus de mà d’obra en el sector 
primari: la familiar i l’externa (aquesta última mitjançant contracte laboral). Al quadre següent 
s’estudia el treball familiar a partir del número d’explotacions i les Unitats de Treball Anuals 
(UTA). Una unitat de treball anual equival a 300 jornades completes de treball, en el cas de la 
mà d’obra familiar. En canvi, per la mà d’obra assalariada equival a 275 jornades completes de 
treball l’any 1989 i 228 al cens del 1999. D’aquesta manera s’aconsegueix estandarditzar 
l’esforç de treball de cada col·lectiu en una sola unitat de mesura per tal de poder-les 
comparar.  

Entre els anys 1989 i 1999, es pot comprovar com el número de familiars implicats en les 
explotacions va disminuir en més del 65%. Els familiars que van disminuir en menor mesura 
van ser el propi titular i el cònjuge. La resta de familiars, al 1989, estaven presents en 25 
explotacions, mentre que al 1999 només estaven en 5. És per aquesta raó que al 1999 hi 
hagué un 84% menys d’implicació d’altres familiars. Cal tenir en compte que el número 
d’explotacions on hi havia presència familiar treballadora també disminueix en un 58%. 

Taula 4.4-1: Distribució de la mà d'obra familiar. Bordils. Període 1989-1999 

  Total  Titular  Cònjuge altres familiars 

  Explotacions  Persones  UTA  Persones UTA Persones UTA Explotacions  Persones  UTA 

1999 32 45 29 32 19 8 7 5 5 3 

1989 77 131 40 77 21 22 8 25 32 11 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

L’any 1999 només hi havia mà d’obra assalariada present en 8 explotacions, mentre que al 
1982 hi havia 25 explotacions que necessitaven suport laboral extern. D’aquesta disminució de 
mà d’obra, la majoria era eventual, ja que els contractes fixes, tot i també disminuir es van 
mantenir més que la contractació temporal.  

Taula 4.4-2: Distribució de la mà d'obra assalariada i unitats de treball anual. 
Bordils. Període 1982 -1999. 

 Total Fix Eventual 

 Explotacions UTA Explotacions persones UTA Explotacions UTA 

1999 8 31 6 31 30 5 1 

1989 16 22 9 27 15 13 7 

1982 25 22 8 19 15 20 7 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Pel que fa a la superfície agrària, a Bordils, la major part d’aquesta estava formada per terres 
llaurades (període 1982-1999). En concret, l’any 1999 aquestes suposaven més d’un 65% de 
la superfície agrària total. Les hectàrees restants eren terrenys forestals i no hi havia cap 
hectàrea  dedicada a pastures permanents. Des del 1982 fins el 1999 hi hagué un retrocés 
important d’aquest terreny forestal. D’altra banda, les terres dedicades al conreu van guanyar 
en superfície, fet que indica que molt provablement alguns terrenys forestals es van convertir 
en terres de conreu. La superfície agrària total va disminuir en 93 hectàrees entre els anys 
estudiats, segurament en favor d’altres tipus de sòls, com l’urbanitzable.  

Taula 4.4-3 Evolució de la distribució de la superfície agrària a Bordils 

SAU 
Any 

Terres llaurades Pastures permanents 
Terreny forestal Altres Ha totals 

1999 324 0 128 45 497 

 65,19% 0,00% 25,75% 9,05% 100,00% 

1989 287 0 293 13 593 

 48,40% 0,00% 49,41% 2,19% 100,00% 

1982 285 0 300 5 590 

 48,31% 0,00% 50,85% 0,85% 100,00% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

4.4.1. L’agricultura 

Com ja s’ha dit anteriorment, més d’un 65% de la superfície agrària total de Bordils, a l’any 
1999, eren terres llaurades, i la resta era terreny forestal. Per tal de saber quins són els tipus 
de conreu més típics del municipi, s’han recollit dades de la superfície dedicada a cada tipus de 
conreu (any 1999). D’aquesta manera es pot caracteritzar el sector agrícola de Bordils. 

Taula 4.4-4: Hectàrees per tipus de conreu. Bordils. Any 1999 

  Secà Regadiu Total 

Blat  26 5 31 

Ordi 5 8 13 

Civada 1 0 1 

Blat de moro 1 68 69 

Cereal per al gra 

Melca 7 0 7 

Farratges verds anuals 11 2 13 
Conreus farratgers 

Farratges verds plurianuals 7 1 8 

Hortalisses 0 2 2 

Conreus industrials Gira-sol 12 3 15 

Guarets  0 17 17 

Hortes familiars  0 41 41 

Herbacis 

Flors i plantes ornamentals  0 148 148 

Pomera 0 14 14 

Perera 0 4 4 

Presseguer 0 10 10 

Llenyosos 

Fruiters de clima temperats 

Cirerer i guiner 0 1 1 
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Taula 4.4-4: Hectàrees per tipus de conreu. Bordils. Any 1999 

  Secà Regadiu Total 

Planters 0 103 103 

Superfície total 70 427 497 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

S’aprecia com el tipus de conreu al que s’hi dedicava una major superfície l’any 1999 eren les 
flors i les plantes ornamentals (148 ha) i els planters (103 ha). En l’actualitat, bona part de la 
superfície agrària es dedica al mateix tipus de conreu. Segons l’Associació de Viveristes de 
Girona a Bordils hi ha 4 societats dedicades als vivers.  

Taula 4.4-5: Viveristes. Bordils. Any 2010. 

Viverista Emplaçament  Hectàrees  

Vivers Casa Paraire C/del molí nº1 100 

Vivers Bordils C/del molí nº1 - 

Cultius Mas Cuní C/del molí nº15 35 

Vivers Casa Estevenet Camí del Pla nº 9 10                    
Font: Associació de Viveristes de Girona 

 

Fotografia 4.4-1: Conreu d’un viver. Bordils. Any 2010 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Per altra banda, el cultiu del blat de moro i les hortes familiars també ocupaven bona part de 
la superfície agrària. La resta de tipus de conreu eren irrellevants. Els conreu més abundants a 
Bordils són de regadiu. L’evolució dels dos tipus de conreus (secà i regadiu) a  Bordils ha 
fluctuat però principalment sempre s’ha mantingut un 70% de la seva superfície de regadiu 
(període 1982-1999).  
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Figura 4.4-3: Evolució de la superfície de secà i regadiu. Bordils. Període 1982-1999 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Durant el període 1982-1989 el més habitual era trobar la gran majoria de la superfície agrària 
fragmentada en explotacions que no reunien més d’una hectàrea. En canvi, l’any 1999, el fet 
que disminuís el número d’explotacions global va ser una de les conseqüències que es va fer 
que es concentrés la superfície agrària total en poques explotacions. Per tant, la concentració 
d’explotacions va augmentar. Les explotacions més abundants tenien entre 20 i 50 hectàrees. 
Algunes de les problemàtiques a les que pot portar aquest fet seria la concentració de la 
riquesa i la inaccessibilitat del sector primari a la joventut interessada.  

Figura 4.4-4: Concentració de les explotacions. Bordils. Període 1982-1999 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Fotografia 4.4-2: Conreu a Bordils. Any 2010 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Segons dades del Consell Comarcal del Gironès, a Bordils hi ha una explotació agrícola amb 
sistema de producció integrada, la qual conrea nectarines, pomes, peres i préssecs. El sistema 
de producció integrada és un sistema de producció d'aliments de qualitat mitjançant mètodes 
respectuosos amb la salut humana i amb el medi ambient. La Producció Integrada dóna 
resposta a les demandes de qualitat i seguretat en els aliments que exigeixen els consumidors 
responsables. 

La qualitat i la seguretat dels productes es garanteix mitjançant una certificació oficial. Aquesta 
explotació de Bordils se situa al carrer de la creu, número 40 de Bordils.  

Segons dades extretes dels estudis econòmics de Caja de Madrid (any 2009), l’any 2009, la 
superfície de les explotacions es distribuïa segons ús herbaci (246 ha), llenyós (23 ha), de 
pastura (23 ha), forestal (286 ha) i altres superfícies (113 ha). La figura següent mostra la 
distribució on s’observa el predomini de d’espècies forestals i conreus herbacis.  

Figura 4.4-5: Distribució de la superfície de les explotacions. Bordils. Any 2009 
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4.4.2. La ramaderia 

Per analitzar la ramaderia s’utilitzen unes unitats especials que cal diferenciar. Per una banda 
el número de caps de bestiar, i per l’altra les unitats ramaderes. Aquestes últimes són uns 
coeficients que s’assignen a cada bestiar per que així tinguin equivalència i es puguin comparar 
entre ells. El bestiar que serveix de referència és la vaca de llet. A partir d’aquí tenim que 
altres vaques són equivalents a 0,8 vaques de llet, truges 0,5, etc.  

L’evolució de la ramaderia a Bordils entre els anys 1982 i 1999 va fluctuar. De l’any 1982 al 
1989, les unitats ramaderes totals van augmentar de 1.126 a 1.591. En canvi, l’any 1999 van 
disminuir a 857. Això indica que l’activitat ramadera va disminuir de forma rellevant fins l’any 
1999. El nombre d’explotacions ramaderes va augmentar entre els anys 1982 i 1999, ja que 
ha passat de 34 a 103, i fins i tot va arribar a 110 l’any 1989.  

Taula 4.4-6: Explotacions i unitats ramaderes. Bordils. Període 1982-1999 

1999 1989 1982 

Espècie Explotacions URP Explotacions URP Explotacions URP 

Bovins 13 563 38 796 34 428 

Ovins  4 178 8 137 13 199 

Cabrum  0 0 1 2 0 0 

Porcins 0 0 0 0 3 2 

Aviram 3 211 16 616 18 162 

Conilles mare 10 170 28 33 18 61 

Equins 4 4 19 7 17 5 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

Analitzant les mateixes dades però en unitats de caps de bestiar, apareixen resultats totalment 
diferents. En comptes de trobar una economia ramadera basada en el bestiar boví, apareix una 
clara predominància de l’aviram. La raó és que una gallina equival a 0,014 vaques de llet.  

Figura 4.4-5: Nombre de caps de bestiar. Bordils. Any 1999 

 210
 204

 703

 24.201

Bovins Porcins Aviram Conilles  
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Pel que fa al tipus d’explotació ramadera, s’observa com el boví sempre ha representat la 
majoria de l’activitat ramadera, tot i que la tendència ha estat a disminuir progressivament. 
L’altre tipus d’explotació ramadera que ha vist reduïda la seva importància ha estat el de les 
conilles mares. Les granges d’aviram ha anat creixent en presència al municipi, i per primer 
cop l’any 1999 hi hagué alguna explotació amb bestiar porcí. La tendència entre els anys 1982 
i 1999 va ser la de diversificar, en contra de la predominar les explotacions de bestiar boví i de 
conilles mares que hi hagué l’any 1982.  
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Figura 4.4-6: Evolució de les explotacions segons tipus de bestiar. Bordils. Període 1982-1999 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Si s’analitza des del punt de vista del nombre d’unitats ramaderes, s’obté que el 50% 
d’aquestes sempre es van dedicar al bestiar boví. L’oví, l’aviram i les conilles mares eren els 
altres tres tipus de bestiar que reunien l’altre 50% de les explotacions de Bordils.  

Figura 4.4-7: Evolució de les unitats ramaderes segons tipus de bestiar.  
Bordils. Període 1982-1999 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

A l’any 2010 a Bordils hi ha 3 explotacions ramaderes amb una capacitat total de 24.700 caps 
de bestiar. 

Les dades d’aquestes explotacions es relaciona a continuació: 

• Granja avícola  

Situació de la explotació: camí de Medinyà, núm. 11 

Capacitat explotació: 23.000 caps bestiar 
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• Granja de bestiar porcí 

Situació de la explotació: Can Baró o Mas Ros, Barri de Rissech, pol. 3 parcel. 
163 

Capacitat explotació: 700 caps bestiar 

• Granja de bestiar porcí 

Situació de la explotació: Granja Nova del Pla, Barri del Molí, pol. 5 parcel. 5 

Capacitat explotació: 1.000 caps bestiar 

 

4.4.3. L’explotació dels boscos 

A Bordils el terreny forestal es va reduir d’un 50% a un 25% de la superfície agrària entre els 
anys 1989 i 1999. L’any 1999, a Bordils hi havia principalment feixes d’explotació de 
pollancres a la zona del Ban i a la vora del Ter.  

El pollancre es classifica dins les espècies frondoses o planifolis, que són aquelles de fulla 
ampla. Per estar dins aquesta classificació és necessari que més del 75% de la superfície sigui 
d’aquest tipus d’espècie. Al quadre inferior es pot comprovar com es tracta de pràcticament la 
única explotació forestal que es trobava en el municipi de Bordils (100 de les 114 hectàrees 
dedicades).  

Taula 4.4-8: Espècies arbòries forestals. Bordils. Any 1999 

  Comercials  No comercials 

  Explotacions Ha Explotacions  Ha 

Frondoses 14 100 1 9 

Resinoses 1 3 0 0 

Mixtes 5 11 2 5 

 TOTAL  20 114 3 14 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Pel que fa a l’evolució de l’explotació forestal del municipi, entre els anys 1989 i 1999, tant la 
superfície explotada com el número d’explotacions es van reduir a menys de la meitat. Per 
tant, aquesta superfície forestal va ser ocupada per un altre ús del sòl, com pot ser urbà, 
agrari, etc. Al 1989, també, la gran majoria de les espècies arbòries eren frondoses o 
planifolis.  

Taula 4.4-9: Espècies arbòries forestals. Bordils. Any 1989 

  Comercials  No comercials 

  Explotacions Ha Explotacions  Ha 

Frondoses 52 239 0 0 

Resinoses 17 40 0 0 

Mixtes 6 14 1 0 

  75 293 1 0 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

És lògic per tant, que el número d’explotacions forestals es reduïssin a menys de la meitat 
entre els anys estudiats ja que l’explotació de boscos ha anat perdent importància en el temps 
i per tant el número d’activitats econòmiques relacionades han anat desapareixent.  
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Figura 4.4-8: Evolució de les explotacions segons tipus. Bordils. Any 1999 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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4.5. Anàlisi del sector secundari 

S’entén com a sector secundari de l’activitat econòmica aquelles activitats i empreses que 
estan classificades com a industrials, aquelles que desenvolupen una activitat directament 
relacionada amb la construcció, així com les activitats extractives o mineres i de producció 
d’energia.  

 

4.5.1. Evolució del sector industrial en l’entorn geogràfic i les perspectives de 
creixement per sectors d’activitat 

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, entre els anys 1991 i 2001 Bordils va tenir unes 
proporcions industrials semblants a Catalunya i superiors al Gironès. Malgrat la presència d’una 
zona industrial no desenvolupada en el municipi, però amb la presència de l’empresa Girona 
fruits en el municipi, la proximitat dels polígons industrials de Celrà i la pròpia capital, fan que 
Bordils no hagi dedicat gaire superfície a aquest sector.  

Entre els anys 1991 i 2007, tant el sector terciari com el primari van prendre força per sobre 
del secundari. D’aquí l’evolució negativa de les proporcions de gent ocupada que s’aprecia al 
gràfic inferior. Aquesta tendència, però, ha estat la mateixa que a les regions superiors 
gironina i catalana. La principal raó d’aquesta pèrdua d’importància econòmica ha esta la 
terciarització de l’economia. Els serveis i el comerç s’han situat al capdavant de les economies 
catalanes, relegant a segones i terceres posicions tant a la indústria com a l’agricultura. Tot i 
això, l’any 2007, a Bordils el percentatge d’ocupats a la indústria era superior al percentatge 
comarcal i català: si a Bordils hi havia un 23,34% dels ocupats que es dedicaven a la indústria, 
a la comarca del Gironès hi havia un 11,6% i a Catalunya un 19,20%.  

Figura 4.5-1: Evolució de la població ocupada a la indústria. 
Bordils, Gironès i Catalunya. Període 1991-2007 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Datos económicos y sociales de los 
Municipios de España (Caja España) 

 

Segons dades extretes dels estudis econòmics de Caja de Madrid (any 2009), l’any 2007, hi 
havia 116 habitants de Bordils que treballaven en el sector industrial.  

L’evolució del sector constructiu en concret ha estat diferent. En comptes de patir una 
disminució constant de la proporció d’ocupació, hi ha hagut fluctuacions. Al Gironès i a 
Catalunya els percentatges d’ocupats al sector de la construcció no han variat gaire al llarg 
dels anys. Entre 2001 i 2007 s’observa un lleuger descens. En canvi, a Bordils, després d’una 
tendència a la baixa entre els anys 1991 i 2001, al 2007 es recupera amb un fort increment 
respecte els anys anteriors, passant del 6,30% al 26,76% d’ocupats. No obstant això, en 
l’actualitat el sector constructiu està sota mínims degut a la crisi econòmica global i en concret 
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del sector. D’aquesta manera es pot predir que, tant en el municipi de Bordils com per 
Catalunya i el Gironès, en l’actualitat la construcció ocupa molt menys població de la que 
ocupava al 2007. A més, cal remarcar que les dades referents a l’any 2007 provenen d’una 
font diferent a la resta d’anys.  

Figura 4.5-2: Evolució de la població ocupada a la construcció. 
Bordils, Gironès i Catalunya. Període 1991-2007 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya i any 2007Datos económicos y sociales de 
los Municipios de España (Caja España) 

 

Unes dades que representen aquesta situació actual són les dels habitatges construïts en els 
últims tres anys. Mentre que al 2007 es visaven 45 projectes, s’expedien 35 cèdules 
d’habitabilitat i 56 certificats de final d’obra, al 2008 aquestes xifres es van reduir a 7 
projectes visats, 5 cèdules i 1 certificat de final d’obra. Passa de manera semblant amb el 
Gironès i Catalunya. Tots els indicadors relacionats amb l’habitatge privat disminueixen, 
excepte les qualificacions provisionals de protecció oficial, que augmenten. D’aquest tipus 
d’habitatge no en trobem a Bordils, però la resta de dades relacionades amb el sector 
constructiu concorden amb la situació econòmica global. 

Taula 4.5-1: Habitatges construïts. Bordils. Període 2007-2008 

  Iniciats Acabats 

  

  

  

  

  

  

Qualificacions 

provisionals 

protecció 

oficial 

promoció priv. 

D.G.P.H. 

Projectes 

visats 

col·legis 

aparelladors 

Qualificacions 

definitives 

protecció 

oficial 

promoció priv. 

D.G.P.H. 

Cèdules 

habitabilitat 

habitatges 

lliures 

D.G.P.H. 

Certificats 

finals d'obra 

col·legis 

aparelladors 

2008 0 7 0 5 1 Bordils 

  2007 0 45 0 35 56 

2008 261 1.249 198 1.687 1.824 Gironès 

  2007 187 2.741 92 2.665 2.763 

2008 10.099 27.569 6.015 66.086 71.007 Catalunya 

 2007 9.039 85.515 4.058 74.320 79.580 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Les transaccions immobiliàries són contractes d’acord comú sobre un objecte immobiliari, amb 
la finalitat de llogar, vendre, comprar o permutar. Si s’observa l’evolució de les transaccions 
immobiliàries efectuades en el municipi de Bordils s’observa que en els últims anys hi ha hagut 
una disminució important de les transaccions immobiliàries degut, en part, a la crisis del 
sector. Mentre l’any 2007 es van realitzar 41 transaccions immobiliàries, l’any 2009 només 
se’n realtizaren 6.  

Taula 4.5-2: Transaccions immobiliàries. Bordils. Període 2004-2009 

Any Habitatge nou 
Habitatge de 

segona mà 

Transaccions 

immobiliàries 

totals 

2004 7 6 13 

2005 3 11 14 

2006 8 16 24 

2007 30 11 41 

2008 0 7 7 

2009 0 6 6 
Font: Datos económicos y sociales de los Municipios de España (Caja España) 

 

4.5.2. Nombre i tipus d’indústries per sectors d’activitats 

A la següent taula es mostra l’evolució del nombre d’empreses industrials classificades per 
branques d’activitats durant el període 1994 i 2002. El total d’empreses va augmentar entre 
1994 i 2002 passant de 10 a 15 activitats. La branca d’activitat que més va augmentar a 
Bordils va ser la d’edició i mobles, passant d’1 a 3 empreses. 

Taula 4.5-2: Evolució del nombre d’establiments d’empreses industrials per branques d’activitat. 
Bordils. Període 1994-2002 

Any 
Energia i 
aigua 

Química i 
metall 

Transformació 
metalls 

Productes 
alimentaris  

Tèxtil i 
confecció 

Edició i 
mobles  

Indústria 
NCAA Total 

2002 2 1 5 3 0 3 1 15 

2001 2 1 3 4 0 3 1 14 

2000 2 1 3 4 0 3 1 14 

1999 2 1 3 3 0 4 1 14 

1998 2 1 3 3 0 4 1 14 

1997 2 1 4 3 0 4 1 15 

1996 1 1 3 3 0 4 0 12 

1995 1 1 3 2 0 2 0 9 

1994 1 1 5 2 0 1 0 10 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Segons dades extretes dels estudis econòmics de Caja de Madrid (any 2009), l’any 2007, a 
Bordils hi havia 5 empreses industrials que representaven el 29,41% del total d’activitats 
econòmiques del municipi.  

Segons el Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC), actualment a Bordils hi ha 
una indústria amb més de 5 treballadors, la qual es dedica a la branca de productes 
alimentaris i té un total de 70 treballadors.  
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 Taula 4.5-3: Indústries amb més de 5 treballadors. Bordils. Any 2009 

Indústria Ubicació Activitat  Producte 
Nº 

treballadors 

Girona Fruits, 
SCCL 

Ctra. 
Palamós nº 

7  
Magatzem i distribució 

 70 

Font: Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC) i elaboració pròpia 

 

Comparant l’evolució del nombre d’empreses industrials i de la construcció entre 1994 i 2007, 
a Bordils, han desaparegut 5 empreses industrials i 3 empreses de la construcció. Cal tenir en 
compte que les dades provenen de diverses fonts. Per altra banda, actualment la situació deu 
haver canviat degut a la crisi econòmica que afecta, sobretot, a la construcció. 

Taula 4.5-4: Evolució del nombre d’empreses industrials i de la construcció.  

Bordils. Període 1994-2002 i 2007 

Any Indústria Construcció 

2007 5 12 

2002 15 25 

2001 14 20 

2000 14 21 

1999 14 20 

1998 14 17 

1997 15 20 

1996 12 18 

1995 9 18 

1994 10 15 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Datos económicos y sociales de los Municipios de España (Caja España) 

 

Els homes sempre han estat més presents que les dones en els sectors industrial i constructiu. 
En el sector industrial, el percentatges d’homes i dones s’ha mantingut al llarg dels anys: l’any 
2001, el 64% dels treballadors de la indústria de Bordils eren homes, i el 36% restant eren 
dones. L’any 1991 el 65,71% dels treballadors a la indústria eren homes i el 34,29% eren 
dones, percentatges similars als de 2001.  

A la construcció, els percentatges van incrementar una mica: l’any 1991, el 97,47% dels 
treballadors al sector de la construcció eren homes i el 2,53% eren dones. L’any 2001, el 
percentatge de dones va augmentar fins a un 10,47% i el d’homes va disminuir a un 89,53%.  

Taula 4.5-5: Evolució dels treballadors als sectors industrial i constructiu per sexe.  

Bordils. Període 1991-2001 

 Indústria Construcció 

 Homes Dones Total Homes Dones Total 

1991 138 72 210 77 2 79 

 65,71% 34,29% 100,00% 97,47% 2,53% 100,00% 

1996 108 68 176 55 4 59 

 61,36% 38,64% 100,00% 93,22% 6,78% 100,00% 

2001 112 63 175 77 9 86 

 64,00% 36,00% 100,00% 89,53% 10,47% 100,00% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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4.5.3. Ubicació i caracterització de les zones industrials 

El municipi de Bordils disposa de sòl industrial a desenvolupar (Pla Parcial tramitat i aprovat, 
però no executat) situat a l’oest del municipi, entre el nucli de Bordils i el terme municipal de 
Celrà. En l’actualitat només hi ha l’empresa industrial Girona Fruits (única indústria existent 
amb més de 5 treballadors). El futur polígon industrial de Bordils es troba a peu de la carretera 
de Palamós, tal i com es mostra en la figura següent. 

Figura 4.5-3: Situació del futur polígon industrial de Bordils. 

 
Font: Consell Comarcal del Gironès i elaboració pròpia  

 

Per altra banda, el consistori té registrades 13 empreses relacionades amb la indústria i la 
construcció, les quals s’exposen a la taula i la figura següents. Aquestes empreses són tallers 
mecànics, fusteries i petites empreses de construcció. 

Taula 4.5-6: Empreses relacionades amb la indústria i la 
construcció. Bordils. Any 2010 

Tallers - Fusteries Construcció 

Auto Taller Narcís Condom Construccions Terrades 

Motos Piella SC Construccions Bordil SA 

Fusteria Jaume Vilar Construccions E. Melero i fill 

Fusteria Joan Grabulosa i Tulsà Construccions Joaquim Fabrelles 

Taller mecànic Anna Massans Construccions Massot 

  Construccions Lluís Sastre 

  Construccions Joan Ferran Batet 

Font: Web de l’Ajuntament de Bordils 

 

Tal i com s’observa a la figura següent, la majoria de les empreses relacionades amb la 
indústria i la construcció es troben al llarg de la carretera de Palamós.  
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Figura 4.5-4: Situació de les empreses relacionades amb la indústria i la construcció. 

 
Font: Ajuntament de Bordils i elaboració pròpia  

4.5.4. Classificació de les activitats econòmiques amb incidència ambiental i 
econòmica 

La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA) 
pretén:  

a) assolir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt, per a garantir la 
qualitat de vida, mitjançant la utilització dels instruments necessaris que permetin prevenir, 
minimitzar, corregir i controlar els impactes que les activitats sotmeses a aquesta Llei originen.  

b) Afavorir un desenvolupament sostenible mitjançant un sistema d’intervenció administrativa 
ambiental que harmonitzi el desenvolupament econòmic amb la protecció del medi ambient.  

c) Reduir les càrregues administratives dels particulars i agilitar els procediments administratius 
garantint la col·laboració i la coordinació de les administracions que han d’intervenir.  

Alhora en aquesta llei es classifiquen les activitats en diversos annexes segons el règim a que 
estan supeditats, i alhora segons els riscos ambientals i de salut que potencialment tenen les 
diferents activitats econòmiques.  

Tota activitat que es porta a terme o qualsevol activitat que es vol redefinir o obrir de nou, ha 
de complir amb els requisits establerts per la llei segon l’annex en que l’activitat està inclosa.  

El Decret 143/2003, de 10 de juny (modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig), 
estableix el reglament general de desplegament de la Llei IIAA i classifica les activitats 
sotmeses als sistemes d’intervenció administrativa en tres annexos (I, II i III), de més a 
menys incidència  sobre la seguretat i la salut i l’entorn ambiental. Les activitats, segons 
aquesta classificació per annexos, tenen estipulades diferents tràmits i processos 
administratius que s’indiquen a la següent taula. 

Taula 4.5-7: Administracions competents i tràmits de les activitats segons la IIAA  

Activitats  
Règim – tràmits  
Administratius 

Administració autoritzant 

Annex I Autorització ambiental 
Departament de Medi Ambient amb  
Informe vinculant de l’Ajuntament 

Annex II.1 Llicència ambiental 
Ajuntament amb informe vinculant del  

Departament de Medi Ambient i Habitatge 

Annex II.2 Llicència ambiental 
Ajuntament amb informe del  
Consell Comarcal si escau 

Annex 3 Comunicació Ajuntament 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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Així en el municipi de Bordils, hi ha una única empresa inclosa en l’annex I, subjecta al règim 
d’autorització ambiental, Àrids del Ter, S.L., amb dues activitats legalitzades: l’extracció de 
graves Feixes Velles, que ja ha acabat la seva explotació i l’activitat extractiva d’àrids El 
Sorralet 2.  

Taula 4.5-8: Descripció de les activitats segons annex de la IIAA. Bordils. Any 2009 

Empresa Data resolució Tipus 

Àrids del Ter S.L.* 

(extracció de graves Feixes Velles)** 
6 juny 2006 

Autorització Ambiental 

Annex: I 

Apartat: 2 

Subapartat: 1 

Extracció de recursos minerals 

Àrids del Ter S.L.* 

(actvitat extractiva d’àrids El Sorralet 2) 
8 febrer 2008 

Autorització Ambiental amb DIA 

Annex: I 

Apartat: 2 

Subapartat: 1 

Extracció i/o tractament de 

recursos minerals 
* empresa amb seu social a Celrà, però amb activitats que es desenvolupen a Bordils 
** aquesta ja ha acabat la seva explotació 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 

Les activitats incloses en l’annex II i III, en el moment de redacció de la present memòria no 
s’ha tingut accés a elles. Es pot concloure que la majoria d’activitats del municipi no estan 
incloses en l’annex I i II.1, per tant, la majoria d’activitats de Bordils són innòcues per la salut 
i el medi ambient.  

 

4.5.5. Incidència i riscos associats a les indústries 

Qualsevol tipus d’indústria i les seves activitats tenen un risc intrínsec pel medi ambient en 
general, els ecosistemes que els envolten i la salut humana tant de la població, les poblacions 
veïnes i dels propis treballadors, ja que poden ser un focus de contaminació, ja sigui per a 
l’atmosfera, les aigües o el sòl. El risc potencial de cada indústria vindrà determinada per a la 
seva activitat, procés, tecnologia i materials usats, que determinaran les seves emissions 
gasoses, líquides o sòlides, i els seus residus.  

Les diferents activitats industrials generen un tipus característic d’emissions i, per tant, de 
contaminants atmosfèrics. Aquestes emissions varien segons el tipus de procés, la tecnologia 
emprada, o el tipus i la qualitat de les matèries primeres utilitzades. A l’Annex I del Decret 
122/1987, de 23 de setembre, del desplegament de al Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
Protecció de l’Ambient Atmosfèric, s’establia el Catàleg d’Activitats Potencialment 
Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA), que englobava totes aquelles activitats industrials 
emissores de contaminants, classificades en tres grups (A, B i C) de més a menys 
contaminants, a partir de controls d’emissió periòdics que realitzava el Departament de Medi 
Ambient. 

Aquest catàleg de les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera ha quedat superat 
a partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció de les 
emissions de contaminants atmosfèrics, classificant les activitats més potencialment 
contaminants queden incloses en l’Annex I, dins el règim d’autorització ambiental. 

Així, al municipi de Bordils existeix una únic empresa subjecte al règim d’autorització 
ambiental, Àrids del Ter S.L. (empresa amb seu social a Celrà, però amb activitats que es 
desenvolupen a Bordils), amb dues activitats legalitzades a Bordils: l’extracció de graves 
Feixes Velles i l’activitat extractiva d’àrids El Sorralet 2. 
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D’altra banda, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va posar en marxa l’Inventari 
d’emissions i fonts contaminants de Catalunya (EPER-CAT), en compliment de la Decisió de la 
Comissió Europea 2000/479/CE i del Document d’orientació per a la realització de l’EPER de la 
mateixa Comissió, segons els quals s’establia una llista de 50 contaminants que, en cas de ser 
alliberats a l’atmosfera o a l’aigua, calia notificar per part dels establiments afectats.  

Actualment el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha engegat el registre E-PTR 
(European Pollutant Release and Transfer Register), és a dir, el Registre Europeu d’Emissions i 
Transferències de Contaminants, aprovat per la Comissió Europea el febrer de 2006. Aquest 
nou registre substitueix l’inventari EPER anterior i amplia el seu camp d’actuació pel que fa a 
activitats afectades i contaminants. A més afegeix emissions als sòls i també transferència de 
residus. A l’Estat Espanyol els establiments afectats per la normativa han de notificar les dades 
en el format especificat pel Reial Decret 508/2007, de 20 d’abril, pel qual es regula el 
subministrament d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les actuacions 
ambientals integrades. Aquest Reial Decret especifica les activitats afectades pel nou registre –
PRTR (a l’Annex I), la llista de substàncies que cal notificar (Annex II) i la informació que cal 
declarar de l’establiment i dades d’emissions (a l’Annex III).  

Segons el Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants de Catalunya (PRTR-CAT) no 
existeix cap activitat potencialment contaminant de l’atmosfera registrades en el municipi de 
Bordils. 

 

4.5.6. Determinar els millors sectors d’inversió industrial o tecnològic en 
termes de sostenibilitat econòmica (generació d’ocupació) i ambiental.  

Tenint en compte el pes del sector industrial respecte els altres sectors econòmics del municipi 
(PIB, població ocupada, nombre d’activitats, etc.) es fa difícil determinar un sector d’inversió 
industrial o tecnològic, si bé el sector primari i serveis són més importants en el municipi, tant 
pel que fa al percentatge de població ocupada, com el nombre d’activitats o el PIB generat. 
Davant la impossibilitat de fer un estudi de detall des del marc de l’Agenda 21, de totes les 
empreses instal·lades en el municipi i l’evolució del mercat empresarial a nivell català o 
internacional, no es determinen els millors sectors d’inversió industrial o tecnològic en termes 
de sostenibilitat econòmica i ambiental.  

 

4.5.7 Activitats extractives 

Les activitats extractives tenen per finalitat l’obtenció de recursos naturals del subsòl, com ara 
metalls, hidrocarburs, àrids, etc. Les activitats extractives poden ocasionar un impacte 
ambiental de notable magnitud, com ara modificacions de l’estructura i de la morfologia del 
relleu, processos erosius i de disminució de biomassa. 

En el registre d’activitats extractives de l’ajuntament de Bordils, la primera entrada d’una 
activitat d’aquestes característiques comença a l’Any 2001. A continuació es relacionen 
aquestes entrades. 

Taula 4.5-9: Entrades al registre d’activitats extractives. Bordils 

Empresa Nom activitat Núm. expedient 

Àrids del Ter Les Feixes velles Exp. 3/2001 

Rubau Pla SA Sota can Coll Exp. 4/2001 

Àrids del Ter El sorralet Exp 5/2001 

Rubau Pla SA Sota can Coll Exp. 2/2003 

Àrids del Ter El sorralet Exp. 4/2003 

Àrids del Ter Les Feixes velles Exp 7/2003 

Àrids del TeR Les Feixes velles Exp. 1/2004 
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Taula 4.5-9: Entrades al registre d’activitats extractives. Bordils 

Àrids del ter El sorralet 2 Exp. 2/2006 

TRG Les Feixes Noves Exp. 2/2007 

Giroàrids SA Sota can Coll Exp. 5/2008 
Font: Ajuntament de Bordils 

 

Segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a Bordils 
hi ha un total de 3 activitats extractives. De les 3 activitats extractives només dues estan 
subjectes al règim d’autorització ambiental: l’extracció de graves Feixes Velles i l’activitat 
extractiva d’àrids El Sorralet 2.  

La taula següent mostra la relació d’activitats extractives del municipi i la figura següent 
mostra la seva ubicació en el territori de Bordils.  

Taula 4.5-10: Activitats extractives 

Activitat Tipologia 

El Sorralet 2 Activa 

Sota Can Coll Activa 

Les Feixes Velles Finalitzada 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Bordils 

 

Figura 4.5-5: Situació de les empreses relacionades amb la indústria i la construcció 

 
Font: Ajuntament de Bordils i elaboració pròpia  

activitat 

Domini públic hidràulic 
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4.6. Anàlisi del sector terciari: comerç i serveis 

4.6.1. Caracterització del sector terciari     

El sector terciari de l’economia també se l’anomena sector de serveis. En aquest sector 
s’inclouen totes aquelles activitats econòmiques, no directament productives en el sentit de 
produir béns de consum, sinó les activitats destinades a possibilitar o facilitar les necessitats 
de la població. 

La població ocupada en el sector serveis a Bordils va créixer de manera significativa durant el 
període 1991-2001, arribant a representar més de la meitat de la població ocupada (54,25%, 
any 2001). Però a partir de 2001 es veu un descens de la població ocupada en el sector serveis 
arribant al 42,95%. Cal tenir en compte que els dades de l’any 2007 provenen d’una font 
diferent a la dels altres anys. A nivell de comarca i de Catalunya, l’evolució de l’ocupació en el 
sector terciari ha estat creixent any rere any. També cal destacar que els percentatges 
d’ocupació del sector serveis a Bordils es troben per sota la mitjana comarcal i de Catalunya. 
La taula següent permet observar l’evolució de l’ocupació en el període 1991-2007 a Bordils, al 
Gironès i a Catalunya.  

Figura 4.6-1: Percentatge de població ocupada al sector terciari.  
Bordils, Gironès i Catalunya. Període 1991-2007 
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Font: Idescat i any 2007 Datos económicos y sociales de los Municipios de España (Caja España) 

 

En la figura següent es pot observar com en el mateix període 1991-2001 l’evolució estable de 
l’ocupació en el sector terciari va anar acompanyada d’un creixement equilibrat en el nombre 
d’establiments i professionals d’aquest sector, tant pel que fa als establiments de comerç com 
els de serveis. Maquen dades del període 2003-2005. Les dades referents al període 2006-
2008 provenen d’una altra font d’informació. S’observa un creixement desmesurat de 
comerços a l’any 2006 amb un total de 67 establiments comercials, el motiu del qual es 
desconeix. Els anys posteriors els establiments disminueixen fins arribar a 34 establiments 
l’any 2008.  
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Figura 4.6-2: Evolució el número d’establiments de comerç i serveis. 
Bordils. Període 1994-2008. 
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Font: Idescat i Datos económicos y sociales de los Municipios de España (Caja España) 

 

Malgrat tot, cal dir que a Bordils, tant pel que fa al comerç com als serveis, només hi tenen 
cabuda els bàsics ja que és un municipi amb un nombre limitat d’habitants i molt pròxim a una 
oferta comercial i de serveis àmplia com és la de Girona. 

 

4.6.2. Anàlisi de l’oferta comercial (inclòs mercats) 

Com s’ha pogut observar en el punt anterior, el nombre d’establiments comercials s’ha 
mantingut durant el període 1994-2002. La tendència dels últims anys és que els establiments 
comercials a Bordils disminueixen, ja que aquests tanquen i no són reemplaçats per altres 
activitats comercials  

El tipus de comerç que més abunda a Bordils són els comerços de productes alimentaris. En 
segon lloc abunden els establiments no classificats i els segueixen els establiments de 
productes químics, els de material i transport i, finalment, els d’articles per la llar.  

Taula 4.6-1: Evolució de l’oferta comercial. Bordils. Període 1994-2002 

Any Productes 
alimentaris 

Roba i 
calçat 

Articles 
per la llar 

Llibres i 
periòdics 

Productes 
químics 

Material 
transport 

Comerç 
NCAA 

Total 

2002 9 0 1 0 2 1 8 21 

2001 9 0 1 0 2 1 8 21 

2000 9 1 1 0 2 0 8 21 

1999 10 1 1 0 2 0 7 21 

1998 12 0 1 0 2 0 8 23 

1997 11 0 1 0 2 0 8 22 

1996 9 0 1 0 2 0 9 21 

1995 9 0 1 0 2 0 13 25 

1994 8 0 1 0 2 0 8 19 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

La figura següent representa gràficament l’evolució dels establiments comercials a Bordils i a la 
comarca del Gironès. S’observa que el pes dels comerços de productes alimentaris és major a 
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Bordils, així com també aquells comerços no classificats. Per contra, l’any 2002 a Bordils no hi 
havia cap comerç de roba i calçat, en canvi al Gironès, aquesta tipologia de comerç tenia un 
pes important. Per altra banda, Bordils tampoc disposava de cap comerç de llibres i periòdics.   

Figura 4.6-3: Branques d’activitat al Gironès i Bordils 
Bordils i Gironès. Any 2002 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya  

 

Pel que fa als establiments comercials durant els últims anys, s’observa que predominen els 
petits comerços i, sobretot, els que venen productes no alimentaris. La taula següent mostra la 
classificació dels comerços durant el període 2006-2008.  

Taula 4-6.2: Evolució dels Establiments comercials segons tipologia.  

Bordils. Període 2006-2008 

Tipologia 2006 2007 2008 

Comerç al major i intermediaris 13 7 9 

Comerç al menor d’alimentació, begudes i tabac 21 15 11 

Fruites, verdures, hortalisses i tubercles 1 1  1 

Carns, ous, aus, conills i caça 5 5 3 

Peix i productes derivats de la pesca 2 0 0 

Pa, pastisseria, confiteria i productes làctics 9 7 4 

Vins i begudes vàries 0 0 0 

Tabac i productes de fumador 3 2 3 

Productes alimentaris i begudes en general 2 1 1 

Comerç al menor de productes no alimentaris 29 10 12 

Tèxtil, confecció, calçat i articles de cuir 1 1 0 

Productes farmacèutics, drogueria, perfumeria i cosmètica 2 2 3 

Equipament de la llar, bricolatge, construcció i sanejament 2 0 1 

Vehicles terrestres, accessoris i recanvis 10 3 3 

Combustible, carburants i lubricants 3 0 0 

Béns usats (mobles i estris domèstics) 2 1 1 

Instruments musicals i accessoris 0 0 0 

Altres comerços al menor 9 4 4 

Comerç al menor mixt i altres 4 5 2 

Total 67 37 34 
Font: Datos económicos y sociales de los Municipios de España (Caja España) 
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Segons dades del consistori, en l’actualitat, a Bordils hi ha un total de 20 comerços, un 45% 
dels quals són comerços de productes alimentaris. El 55% restant són establiments comercials 
d’aparells domèstics i electrodomèstics, de tabac, de pintura, farmàcies, maquinària, 
prestatgeries, vehicles, etc.  

Taula 4.6-2: Establiments comercials. Bordils. Any 2010 

Alimentació Altres Comerços 

Alimentació Isabel 
Comerç d'aparells d'ús domèstic i 

electrodomèstics 

Carnisseria i embotits Hermínia Estanc Can Vicens 

Carnisseria Can Maureta Estuc i pintures Molí 

Carns Salvà Farmàcia Carme Puig i Mateu 

Fleca Granja Fabricació d'articles de ferro 

Forn Llinàs Gel Bordils 

Granes, Adobs, Fruites i Verdures Import Expot Pedro Beltran Bijuteria 

Pastisseria Can Xapa Joan Josep Cassú (Maquinària) 

Rostisseria - Pollastres a l'ast - Casa 
Nostra Ocasions Quasidetot (prestatgeries) 

 

Foto Estudi Victòria 

(comerç al menor de tota classe d’articles) 

 

Finjoscar, SL  

(comerç de vehicles) 

Font: Ajuntament de Bordils 
 

    

 

L’oferta permanent de comerços al detall es complementa amb el mercat setmanal que té lloc 
els dimarts al matí. Aquest mercat se situa a la plaça de l’Estació i comença a les 9h del matí i 
s’allarga fins les 13h del migdia.  

Fotografia 4.6-2: Comerç d’alimentació. 
Bordils. Any 2010. 

 
Font: Elaboració pròpia 

Fotografia 4.6-1: Comerç a Bordils. Any 2010. 

 
Font: Elaboració pròpia 
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4.6.3. Anàlisi de la intensitat comercial i els hàbits de consum de la població 

Per analitzar la intensitat comercial del municipi cal interpretar l’indicador de proximitat de 
l’oferta comercial. Aquest indicador avalua l’oferta local del comerç minorista a partir del 
nombre d’establiments de comerç al detall d’alimentació. El fet que un municipi tingui un 
comerç minorista fort i distribuït pels teixit urbà, a més de la importància econòmica que això 
representa, suposa que el municipi té una estructura urbana amb diversitat d’usos que permet 
una bona accessibilitat als comerços, i per tant, redueix també els possibles problemes de 
mobilitat.  

L’índex de proximitat de l’oferta comercial calcula la relació del nombre d’establiments al detall 
destinats a l’alimentació entre la població total del municipi. Com s’ha vist anteriorment a 
Bordils, l’any 2009, hi havia 9 establiments alimentaris (segons dades de l’Ajuntament de 
Bordils). Així, el resultat de l’indicador és de 0,52%. Aquest resultat dóna una idea de 
l’estructura urbana i l’accessibilitat als comerços, com més alt és el coeficient resultat més 
oferta de comerços al detall hi ha a disposició de la població.  

En la següent taula s’observa l’evolució de l’indicador en el període 1998-2006 i l’any 2010.  

Taula 4.6-3: Evolució de l’índex de proximitat de l’oferta comercial.  

Bordils. Període 1998-2002. 

Any Nº establiments Població Índex 

2010 9 1732 0,52 

2002 9 1393 0,65 

2001 9 1398 0,64 

2000 9 1383 0,65 

1999 10 1416 0,64 

1998 12 1386 0,72 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

S’observa com la tendència de l’índex és a disminuir, a conseqüència de l’augment de la 
població i la disminució de l’oferta d’establiments comercials d’alimentació, tot i que en els 
últims anys s’ha mantingut. 

 

4.6.4. Anàlisi i característiques del sector serveis 

Com ja s’ha observat anteriorment, el subsector dels serveis ha anat guanyant força durant el 
període 1994-2002, i actualment és el que té un pes més important dins el sector terciari.  

Les empreses de serveis personals són les més presents al municipi (11 empreses, l’any 
2002), que representaven un 30,5% dels establiments de serveis del municipi. Cal destacar 
també les empreses dedicades a l’hostaleria, les immobiliàries i les empreses de comerç a 
l’engròs. Estudiant l’evolució en aquest període el creixement més destacat és el de les 
empreses immobiliàries i altres, que han passat de 2 empreses l’any 1994 a 7 empreses l’any 
2002.  

En general totes les empreses de serveis s’han mantingut o augmentat al llarg dels anys 
excepte les empreses dedicades a l’hostaleria i les de transport i comunicació les quals han 
disminuït, tal i com es pot veure a la taula següent.  

 

Taula 4.6-4: Evolució de l’oferta de serveis. Bordils. Període 1994-2002. 

Any Comerç a 
l'engròs 

Hostaleria Transport i 
comunicació 

Mediació 
financera 

Serveis 
empresa 

Serveis 
personals 

Immo-
biliàries 
i altres 

Total 

2002 6 7 2 3 0 11 7 36 
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Taula 4.6-4: Evolució de l’oferta de serveis. Bordils. Període 1994-2002. 

Any Comerç a 
l'engròs 

Hostaleria Transport i 
comunicació 

Mediació 
financera 

Serveis 
empresa 

Serveis 
personals 

Immo-
biliàries 
i altres 

Total 

2001 7 8 4 3 0 10 4 36 

2000 6 7 3 3 0 11 4 34 

1999 5 7 3 3 0 11 4 33 

1998 5 6 5 3 0 11 2 32 

1997 7 7 5 2 0 12 1 34 

1996 8 7 4 2 0 13 0 34 

1995 6 9 5 2 0 9 1 32 

1994 4 8 5 2 0 11 2 32 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Si observem l’evolució dels serveis durant els últims anys (període 2006-2008), s’observa una 
disminució dels serveis respecte els anys anteriors. Cal tenir en compte que les dades del 
període 2006-2008 pertanyen a una font diferent de les dades del període 1994-2001. Si bé 
l’any 2006 es comptabilitzaven 17 serveis, l’any 2008 només n’hi havia 13. La taula següent 
mostra l’evolució dels serveis segons la seva classificació.  

Taula 4.6-5: Evolució de l’oferta de serveis. Bordils. Període 2006-2008 

Tipologia 2006 2007 2008 

Hotels i motels 0 1 1 

Hostals i pensions 3 2 2 

Restaurants 2 1 2 

Cafès i bars 4 4 4 

Oficines bancs 2 1 1 

Oficines caixes d’estalvi 4 2 2 

Farmàcies i comerços sanitaris i d’higiene 2 1 1 

Total 17 12 13 
Font: Datos económicos y sociales de los Municipios de España (Caja España 

 

Segons dades de l’Ajuntament de Bordils, en l’actualitat a Bordils hi ha un total de 24 
empreses de serveis. De la totalitat d’aquests serveis, un 20,83% són serveis relacionats a 
perruqueries i estètica, un 16,66% són vivers i empreses de jardineria, un 12’5% són entitats 
bancàries, un 12,5% fa referència a bars i la resta, un 36% són serveis no classificats com 
corredories d’assegurances, centres veterinaris, estudis de fotografia, llar d’infants, etc. 

Taula 4.6-5: Oferta de serveis. Bordils. Any 2010. 

Perruqueries i 
estèstica 

Entitats Bancàries Vivers i 
jardineria 

Altres Serveis  Bars/Restaurants 

Perruqueria M. 
Carmen Albel 

Caixa de Girona  Joaquim Riera 
Llach 

Assegurances Bar Sipi 

Perruqueria M. 
Rosa Pibernat 

Banco Popular Español Vivers Casa 
Pararire 

Centre Veterinari 
Bestioles 

Bar plata 

Perruqueria Josep 
M. Pont 

Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona 

Vivers Casa 
Estebanet 

Consulta de 
fisioteràpia 

Hostal La 
Holguinera 

Nou Estil   Cultius Mas 
Cuní 

Elèctrica Riam SA Bar Can Cinto 
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Taula 4.6-5: Oferta de serveis. Bordils. Any 2010. 

Perruqueries i 
estèstica 

Entitats Bancàries Vivers i 
jardineria 

Altres Serveis  Bars/Restaurants 

Centre Bellesa N     Foto Estudi 
Victòria 

Bar Restaurant 
Marius  

      Laboratori Joan 
Ramon Pina 

  

      Llar d'infants Petit 
Príncep 

  

      Serrats Serveis 
Frigorífics 

  

Font: Web de l’Ajuntament de Bordils 

 

4.6.5. Anàlisi de l’oferta turística, turisme rural, d’espais naturals i esportius 

El sector turístic no és un element important en l’evolució de l’economia local. El tipus d’oferta 
turística és a petita escala.  

Pel que fa als allotjaments turístics, segons dades del Departament d’Innovació, Universitat i 
Empresa, Bordils compta amb 5 establiments que ofereixen un total de 68 places. La figura 
següent mostra el nombre d’establiments turístics i el nombre de places que ofereixen segons 
la tipologia d’establiment (hotel o allotjament de turisme rural).  

Figura 4.6-4: Nombre de Places i establiments turístics. Bordils Any 2002 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nº establiments 

Nº places

Hotel Turisme Rural
 

Font: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (Generalitat de Catalunya).  

 

Tal i com s’observa, els allotjaments de turisme rural a Bordils són més nombrosos que no els 
hotels però, en canvi, ofereixen menys places.  

La taula següent mostra una relació dels hotels de Bordils. En el municipi no existeixen hotels 
de gran categoria, si bé només hi ha dos hotels, un d’una estrella i un altre de dues estrelles. 
En total ofereixen 38 places. 
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Taula 4.6-6: Hotels a Bordils al 2010 

Hotel Localització Grup  Modalitat  Categoria  Habitacions  Places 

Can Tallada Creu-Camí del 
Pla, s/n 

G.HOTELER HOTEL 2 ESTRELLES 8 16 

La Holguinera Ctra. Palamós, 
58 

G.HOSTALS PENSIO 1 ESTRELLA 11 22 

Font: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa  

 

Pel que fa al turisme rural, a Bordils hi ha un total de 3 allotjaments turístics que ofereixen un 
total de 30 places.  

Taula 4.6-7: Allotjament de turisme rural a Bordils al 2010 

Casa rural Localització  Grup Modalitat Habitacions Places 

Can Carreras del Mas Creu, 34 Allotjament 
rural 

C.P.COMP. 4 9 

Mas de la Roda Creu, 31 Casa de pagès 
o E. Agro. 

MASIA 4 15 

Ca l'Estevenet Camí. del Pla, 9 Allotjament 
rural 

MASOVERIA 3 6 

Font: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa  

 

Fotografia 4.6-3: Establiment de turisme rural. Bordils. Any 2010 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Pel que fa al sector de la restauració, segons l’Ajuntament de Bordils, en el municipi hi ha tres 
establiments de bar i/o restaurant, els quals complementen l’oferta turística del municipi.   

Un dels reclams turístics del municipi són els espais naturals, serveis i activitats relacionades. 
En el cas de Bordils, el municipi ofereix una ruta dels arbres monumentals amb un recorregut 
de 8,5 km i es preveu una durada a peu de 2,5 hores i una durada en bici d’1’5hores. Aquesta 
ruta del patrimoni natural de Bordils recorre un total de 11 arbres o grups d’arbres 
monumentals escampats pel terme municipal de Bordils i passa per l’interior del nucli.  
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Figura 4.6-5: Ruta del arbres monumentals. Bordils.  

 
La indicació dels arbres és orientativa i no representa tots els arbres existents 
Font: Ajuntament de Bordils  

 

Pel que fa al turisme cultural, el municipi té un patrimoni arquitectònic i cultural divers (vegeu 
apartat 3.1.5. Patrimoni cultural i arquitectònic). Destaca l’Església parroquial de Bordils la 
qual és catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) declarada per l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya. La figura següent marca la situació del patrimoni arquitectònic i 
cultural del municipi, el qual, se situa en el nucli i en disseminats on hi ha masies catalogades.  

 Figura 4.6-6: Patrimoni arquitectònic. Bordils. 

 
Font: Ajuntament de Bordils  
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Segons l’Ajuntament de Bordils, els elements i llocs d’interès del municipi a destacar són:  

Taula 4.6-8: Elements i llocs d’interès. Bordils. Any 2010 

Lloc i/o 
element 
d’interès 

Tipologia Descripció 

Barri de la 
Carretera 

 
A partir de 1887, data en què la línia de tren para a Bordils, que 
el teixit urbà va començar a créixer a l’entorn de la carretera que 

uneix Celrà i la Bisbal. 

Església de 
Bordils Edifici religiós 

L’església de Bordils està dedicada a Sant Esteve. Fou edificada 
durant la segona meitat de segle XVI. 

 
És d’estil gòtic tardà amb detalls renaixentistes. Presenta un 

campanar octogonal, amb altes obertures apuntades, gàrgoles i 
balustres. La façana és ornamentada i la porta decorada. 

Mas la Canova Conjunt 
arquitectònic 

Edifici de construcció molt peculiar. És de planta quadrada i fou 
utilitzada durant la Guerra Civil com a caserna i oficines dels 

militars de l’aviació. Al portal hi consta la data 1632. 

La Torre o Can 
Baldiret 

Conjunt 
arquitectònic 

És una masia situada al barri de Rissec i el seu valor 
arquitectònic és indubtable, ja que fins i tot figura a l'Inventari 
del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 

El Ban Paratge natural 

Paratge natural que es composa d’arbredes. El Ban dóna nom al 
conjunt d'arbredes de diverses zones. Així es distingeixen el Ban 
d'Amunt, el Jardí, el Sorralet, el Ban d'en Macià, el Solicar, el 
Bosquetó, Sota Can Coll, les Feixes Velles, les Feixes Noves i 

Barri de Rissec. 

Can Torra Conjunt 
arquitectònic 

Construcció d’una planta i dos pisos, d’estructura regular i 
simètrica, amb tres cossos molt ben definits per l’obertura de 

balcons. 

Resclosa i 
comporta de la 
sèquia Vinyals 

Paratge natural i 
element 

arquitectònic 
- 

Mas Masó 
Conjunt 

arquitectònic 

Masia de planta basilical, amb tres pisos i tres cossos de 
construcció, la porta dovellada i una magnífica finestra que 

coronella el primer pis. A la banda esquerra de la casa hi ha una 
terrassa sobre voltes. 

Ruta dels 
arbres 

Elements naturals  

Can Tallada Conjunt 
arquitectònic 

Masia construïda a finals del s. XIX, la qual va pertànyer a la 
família Tallada, la qual va fer fortuna a Cuba. En la construcció 
de la masia s’aprecia la influència llatino-americana, amb un clar 
estil neocolonial, sobretot a les galeries i sostres. Actualment és 

un hotel rural 

Les Monges 
(Can 

Clavaguera) 

Conjunt 
arquitectònic 

Obra popular que data del segle XIX, situada al passeig Aimeric, 
núm. 13 de Bordils. Destaca la porta forna i el balcó (segle 

XVIII). 

Can Prim Conjunt 
arquitectònic 

Masia construïda entre el segle XVII i inicis del segle XIX. Se 
situa al camí de Can Prim. 

Font: Ajuntament de Bordils 

 

A aquests elements caldria incloure el conjunt del barri vell, i també la presència de dos 
safareigs d’interès patrimonial. 
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B. Diagnosi estratègica  

4.7. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica 

Economia basada en el sector primari  

- Bona part del territori de Bordils està dedicat a l’agricultura, sector que té un pes important en 
l’economia municipal. 

- Degut a la proximitat amb Girona, la indústria no ha estat mai atreta, ja que altres municipis 
propers tenen zones industrials adequades per al correcte desenvolupament d’aquesta activitat 
i estan igualment ben localitzats. 

- Pel que fa al comerç i als serveis, només els més bàsics tenen cabuda en un municipi amb un 
número limitat d’habitants i tan pròxim a una oferta comercial tan àmplia com és la de Girona.  

Població ocupada per sectors d’activitat. Bordils. Període 1991-2007 
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- Comparant dades d’ocupació per sectors de Bordils, el Gironès i Catalunya, s’observa com el 
municipi en qüestió dóna treball en el sector primari a una major proporció de població que a 
la comarca i a la comunitat autònoma. En menor mesura, la indústria i la construcció emparen 
una major proporció de població. Aquests sectors que donen treball a una major quantitat de 
gent que Catalunya i el Gironès ho fan en detriment del sector terciari, que ocupa una menor 
fracció de població.  

 

Taxa d’atur baixa 

- La taxa d’atur sempre ha estat per sota de la mitjana comarcal.  

- Durant l’any 2009 el municipi ha assolit el seu màxim dels últims 26 anys en nombre 
d’aturats (70 aturats), com a conseqüència de la crisi econòmica.  

- Al llarg dels anys, l’atur masculí és menor 
que el femení, tant a Bordils com a 
Catalunya. 

- El col·lectiu de població de Bordils que 
pateix més l’atur són els joves de 20 a 24 
anys. 

- Més de la meitat de la població aturada de 
Bordils prové del sector terciari degut, en 
part, que és el sector que ocupa a més 
població del municipi. 

Taxa d’atur. Bordils i Gironès. 
Període 1998-2009 
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Important pes de l’agricultura en l’economia de Bordils 

- Bordils ocupa un percentatge de població en el sector primari molt més elevat que al Gironès 
o a Catalunya.  

Evolució de la població ocupada en el sector primari 
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- El sector primari de Bordils és un sector envellit ja que el perfil d’edat de la població que hi 
treballa té més de 45 anys.  

- La major part de la superfície agrícola de Bordils està ocupada per terres de conreus, i 
aquestes han augmentat al llarg dels anys. 

- En el municipi existeix un sistema d’agricultura integrada en una explotació agrícola.  

- La ramaderia ha perdut pes al llarg dels anys, tant pel que fa al nombre d’explotacions com el 
d’unitats ramaderes.  

Evolució de les unitats ramaderes 
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- El bestiar més comú Bordils era el boví, tot i que en l'actualitat ja no hi ha explotacions 

ramaderes d'aquesta espècie. 

- El terreny forestal de Bordils s’ha reduït, tant en nombre d’explotacions com en superfície. 
Les plantacions de pollancres, situades a la zona del Ban i a la vora del Ter, són les espècies 
arbòries forestals més comunes en el municipi. 

Evolució de les explotacions forestals 
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Indústria i construcció gairebé inexistents 

- Descens de la població ocupada en la indústria a Bordils degut a la terciarització de 
l’economia en general.  

Evolució de la població ocupada en la indústria 
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- En el municipi només existeix 1 indústria amb més de 5 treballadors que es dedica al sector 

alimentari. 

- Bordils disposa de sòl industrial per executar malgrat la poca importància del sector. 

- Només una empresa del municipi està subjecta al règim d’autorització ambiental la qual es 
dedica a l’extracció d’àrids.  

- La població ocupada en la construcció ha patit fluctuacions en els últims anys però es prediu 
una disminució actual degut a la crisi del sector, malgrat haver-hi un fort increment l’any 
2007. 

Evolució de la població ocupada en la construcció 
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- En el municipi hi ha un total de 3 activitats extractives actives, una de les quals és de domini 
públic hidràulic. 
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Augment del sector terciari en l’ocupació municipal però poc potent 

- Mentre el sector serveis incrementava any rere any entre 1991 i 2001, l’any 2007 es mostra 
un lleuger descens. El percentatge de població ocupada de Bordils que es dedica al sector 
terciari es troba per sota la mitjana comarcal i catalana.  

Evolució de la població ocupada 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Bordils Gironès Catalunya

1991 1996 2001 2007  
- El comerç i els serveis del municipi són els bàsics, degut a la dimensió del municipi i a la 

proximitat a l’oferta comercial tan àmplia que ofereix Girona. Malgrat tot, el nombre 
d’establiments de comerç i serveis s’ha mantingut al llarg dels anys, però s’observa una 
caiguda entre 2001 i 2007.   

- El sector turístic no és un element important en el municipi i l’oferta turística és a petita 
escala. A Bordils hi ha 2 hotels i 3 allotjaments de turisme rural que ofereixen un total de 68 
places. També compta amb 3 establiments de restauració.  

- El municipi gaudeix d’actius turístics com un patrimoni natural i cultural de valor, el propi 
paisatge rural, la tranquil·litat del poble i una ruta a peu i/o en bicicleta dels arbres 
monumentals.  
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4.8. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

 

Punts forts   

Taxa d’atur per sota la mitjana comarcal i catalana 

El sector primari genera més ocupació comparat amb la mitjana comarcal i catalana 

La superfície agrària ocupada per conreus ha augmentat al llarg dels anys 

Presència d’una explotació que practica l’agricultura integrada 

Presència de sòl industrial per executar 

Presència d’atractius turístics com la ruta dels arbres monumentals i patrimoni arquitectònic i natural 
de valor 

Oferta de comerços i serveis bàsics en el municipi 

 

 

Punts febles 

Increment notable de l’atur durant l’any 2009 

Els joves entre 20 i 24 anys són el col·lectiu que pateix més l’atur a Bordils 

El sector serveis és el sector que genera més aturats 

El terreny forestal de Bordils ha disminuït al llarg dels anys, tant en nombre d’explotacions com en 
superfície 

La ramaderia ha perdut pes al llarg dels anys 

Descens de la població ocupada en la indústria i en els serveis 

Indústria gairebé inexistent en el municipi, malgrat la presència de sòl industrial 

Presència d'activitats d’extracció d’àrids remarcables 

Poca oferta turística i reclams turístics 

La majoria de població del municipi es dedica als serveis però s’ha de desplaçar per a treballar-hi 

 

 

Oportunitats  

L’atur es manté més o menys constant al llarg de l’any. No depèn en excés de factors externs com el 
turisme 

La situació geogràfica del municipi, pròxim a un sector industrial com és Celrà i a una àrea de serveis i 
comercial potent com és Girona, afavoreix la ocupació de la població 

Presència d’agricultura i indústria lligades al conreu i manufactura de la fruita en el mateix municipi, fet 
que pot beneficar a ambdues 

Presència de sòl industrial en el municipi que pot donar lloc a l’establiment de noves indústries 
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Amenaces  

El sector primari és un sector envellit, on la majoria de població que hi treballa té més de 45 anys 

Les plantacions de pollancres són les espècies arbòries forestals més abundants en el municipi i gairebé 
ocupen la totalitat de la superfície forestal 

Presència d’algunes activitats extractives actives presents en el municipi que poden afectar en el 
territori 

Gairebé la meitat de la població es dedica al sectors serveis però els llocs de treball que genera aquest 
sector en el municipi són mínims 

Una davallada en el sector serveis català, faria perillar l’estabilitat econòmica del municipi 
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5. Aspectes de sostenibilitat social 

A. Memòria descriptiva 

Es descriu la realitat social del municipi de Bordils, a partir de l’evolució de diferents aspectes, 
com la població, els habitatges, la salut i els nivells de protecció social, l’educació, 
l’associacionisme, l’activitat cultural del municipi i el grau de seguretat ciutadana. L’anàlisi 
d’aquests aspectes, juntament amb els altres apartats de la memòria, ha de permetre definir 
les bases per a un desenvolupament municipal, que des de la seva globalitat i complexitat, 
però tenint en compte la població a la que es dirigeix sigui sostenible. 

 

5.1. Població 

5.1.1. Evolució i estructura de la població 

La població de Bordils, a data d’1 de gener de 2010, segons el cens de l’Ajuntament de Bordils, 
era de 1.695 habitants, amb una densitat de població de 232,2 habitants/km2. La població del 
municipi de Bordils ha crescut des d’inicis del segle XX, exceptuant el decreixement de 
població durant les dècades dels any 20 i els anys 30 del segle passat. La població de Bordils 
l’any 1900 era de 902 habitant. El creixement més important de població s’ha produït durant la 
primera dècada del segle XXI, en què des del cens de l’any 2001 fins al recompte del padró 
municipal de l’any 2009, hi va haver un augment de 334 habitants. L’últim any del que es 
disposen de dades, el 2010, la població del municipi ha iniciat una lleugera disminució. 

Figura 5.1-1: Evolució del cens de població. Bordils. Període 1900 – 20010. 

 
Font: Instituto nacional de estadística (dades període 1900-2009). Ajuntament de Bordils dades any 2010. 

 

La població del terme municipal de Bordils es distribueix al nucli urbà de Bordils, i en menor 
nombre al veïnat (barri) de Rissec. El nucli urbà de Bordils és l’entitat de població més gran del 
municipi i a on es concentra la major part de la població del municipi. A la taula següent 
s’indica la distribució de la població en les diferents entitats de població del municipi l’any 
2009, així com el seu pes en el conjunt de la població. 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Bordils 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  331 

Taula 5.1-1: Població de Bordils segons les entitats singulars. Any 2009 

 Habitants Percentatge 

Bordils 1.685 97,29% 

Rissec 47 2,71% 

Total 1.732 100% 
Font: Instituto nacional de estadística 

 

L’estructura de població del municipi, l’any 2009, respecte a la mitjana de la província de 
Girona i de Catalunya presenta una població menys envellida, amb un percentatge més elevat 
en la franja d’edat de 0 a 14 anys i un percentatge de població més reduït entre la franja 
d’edat de 15 a 64 anys i en la franja d’edat de més de 65 anys. No obstant la població del 
municipi està més envellida respecte a la comarca del Gironès, ja que aquesta presenta una 
estructura d’edats amb un percentatge molt baix de la població de 65 i més anys. 

Taula 5.1-2: Comparativa de l’estructura de població (%). Any 2009 

 0-14 anys 15-64 anys 65 anys i més 

Bordils 16,74 68,13 15,13 

Gironès 16,8 69,8 13,4 

Província de Girona 15,59 68,91 15,50 

Catalunya 14,98 68,73 16,29 
Font: Instituto nacional de estadística i Institut d’estadística de Catalunya 

 

En els últims 28 anys l’estructura de població del municipi de Bordils ha tingut dos tendències 
en l’evolució de l’estructura d’edats; durant les primera dècada i mitja, de l’any 1981 al 1996 
la tendència era la de l’envelliment ràpid de la població, amb una disminució important de la 
població amb una franja d’edat de 0 a 14 anys, així com un progressiu augment de les altres 
dos franges d’edat. La segona tendència en l’evolució de l’estructura d’edat va del període de 
1996 fins al 2009, amb un progressiu rejoveniment de la població, degut principalment al 
descens de la franja d’edat de més de 64 anys. Durant el període de 27 anys el percentatge de 
població comprès a la franja d’edat entre els 15 i els 64 anys no ha parat de créixer. 

Figura 5.1-2: Evolució de l’estructura d’edats. Bordils. Període 1981 – 2009. 
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Font: Instituto nacional de estadística i Institut d’estadística de Catalunya 

 

L’estructura de la població de les piràmides d’edat mostra, entre d’altres, la proporció per 
edats entre homes i dones. L’any 1981 la població femenina superava la masculina en 16 
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habitants, mentre que a l’any 2009 la població més gran era la masculina, superant la 
femenina en 36 habitants. Les diferències més importants entre poblacions d’ambdós sexes, a 
l’any 2009, es concentren en les franges d’edat d’entre 10 a 19 anys i de 30 a 69 anys, amb 
una població masculina més gran. És en les franges d’edat de més de 70 anys on la població 
femenina és molt més gran que la masculina. Mentre que a l’any 1981 la majoria de la 
població es repartia al llarg de totes les franges d’edat, amb predominància de les més joves, a 
l’any 2009 la població es concentra majoritàriament entre els 30 i els 49 anys.  

Figura 5.1-3: Estructura de la població per sexes i edat. Bordils. Any 1981. 
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Font: Institut d’estadística de Catalunya 
 

Figura 5.1-4: Estructura de la població per sexes i edat. Bordils. Any 2009. 
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Font: Institut d’estadística de Catalunya 

 

El creixement natural de la població de Bordils en el període 1975-2008 és positiu, amb una 
relació naixements/defuncions de 1’19 i un augment net de 85 habitants. Tot i que, tan els 
naixements com les defuncions tenen una alta variabilitat, en la majoria dels anys el nombre 
de naixements supera el nombre de defuncions. És però en els anys compresos entre el 1975 i 
el 1981 en què la diferència entre naixements i defuncions és més positiva, amb un augment 
de 46 habitants, que suposa l’època amb un creixement natural més important dels últims 
anys. 
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Figura 5.1-5: Evolució dels naixements i defuncions. Bordils. Període 1975-2008. 
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Font: Institut d’estadística de Catalunya 

 

5.1.2. Moviment migratori 

L’any 2009 la població nascuda al municipi de Bordils era de 454 habitants, el 26,21% de la 
població, menys d’una tercera part de la població total.  

La població nascuda a l’estranger i resident al municipi de Bordils l’any 2009 era de 330 
habitants, població que representava el 19,05% del població total. Més de la meitat de la 
població estrangera era originària d’algun país de la Unió Europea, 197 habitants, seguit de la 
població procedent del continent africà amb 61 habitants, del continent americà amb 43 
habitants, de la resta d’Europa amb 17 habitants i del continent asiàtic amb 12 habitants. 

Les nacionalitats amb major presència al municipi és la romanesa amb 169 habitants el 2009, 
més del 50 de la població estrangera, seguit de la marroquina amb 25 habitants i de 
l’Argentina amb 12 habitants. La resta de nacionalitats tenien una representació menor. 

L’any 2009, el percentatge més elevat de població, el 39,49% (684 habitants), era originari 
d’altres municipis de la Província de Girona. De la resta de la població del municipi, 110 
habitants (6,35%), procedia d’algun altre territori de Catalunya, i 154 habitants (8,89%) de la 
resta de l’Estat Espanyol. 

Figura 5.1-6: Població segons el lloc de naixement. Bordils. Any 2009. 
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Font: Instituto nacional de estadística 
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Taula 5.1-3: Població estrangera. Bordils. Any 2009. 

Procedència Població Procedència Població 

Alemanya 1 Argèlia 1 

Bulgària 4 Marroc 25 

França 8 Senegal 1 

Itàlia 5 Total Àfrica 61 

Portugal 2 Argentina 12 

Regne Unit 1 Bolívia 1 

Romania 169 Brasil 1 

Total Unió Europea 197 Colòmbia 6 

Rússia 5 Cuba 7 

Ucraïna 2 Xile 2 

Total Europa no 
Comunitària 

17 Uruguai 7 

Xina 1 Total Amèrica 43 

Total Àsia 12 Total 330 
Font: Instituto nacional de estadística 

 

Durant el període 2003-2008, el saldo migratori exterior ha estat favorable pel municipi de 
Bordils, amb un augment de 218 habitants, de la diferència entre les immigracions (287 
habitants) i les emigracions (69 habitants). En els últims anys, la procedència de la major part 
del flux d’immigració estranger ha estat de països europeus, principalment de Romania. 

Taula 5.1-4: Migració exterior. Bordils. Període 2003-2008. 

 Immigracions Emigracions Saldo migratori 

2003 0 0 0 

2004 39 4 35 

2005 57 20 37 

2006 71 11 60 

2007 83 1 82 

2008 37 33 4 

Total 287 69 218 
Font: Datos económicos y sociales de Caja España i Institut d’estadística de Catalunya 

 

Pel que fa als moviments migratoris interns al municipi de Bordils, en el període 1998-2008, la 
major part de la població nouvinguda provenia de la comarca del Gironès (59’51%), seguit de 
la població amb procedència de la resta de la Província de Girona (17’28%), de la població 
amb procedència de la resta de Catalunya (14’07%) i finalment de la resta d’Espanya (9’14%). 

L’emigració interior des de Bordils, en el període 1998-2008, majoritàriament va anar a 
municipis de la comarca del Gironès (62,39%), seguit de la resta de la Província de Girona 
(21,28%), de la resta de Catalunya (8,59%) i de la resta d’Espanya (7,74%). 

Pel que fa al total del balanç migratori interior del període, aquest va ser negatiu en 17 
persones. Segons la procedència i destinació d’aquestes migracions, les úniques que van 
resultat un saldo migratori intern positiu són els de la resta de Catalunya i els de la resta 
d’Espanya, la resta, tan el saldo de la comarca del Gironès com de la Província de Girona, el 
saldo migratori va ser negatiu. 
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Taula 5.1-5: Migració interior. Bordils. Període 1998-2008. 

Any Immigracions Emigracions Saldo 

1998 45 56 -11 

1999 34 66 -32 

2000 75 70 5 

2001 47 60 -13 

2002 75 61 14 

2003 58 63 -5 

2004 85 89 -4 

2005 77 71 6 

2006 120 99 21 

2007 114 121 -7 

2008 80 71 9 

Total 810 827 -17 
Font: Institut d’estadística de Catalunya 

 

5.1.3. Unitats domèstiques 

Les unitats domèstiques estan formades per una o més persones o grups, lligades per 
relacions de parentiu o per diversos tipus d’afinitat. 

El nombre d’habitants per llar familiar a Bordils, l’any 2001, és superior a la mitjana comarcal i 
catalana, després que l’any 1991 es mantenia en els mateixos valors que la comarca i el 
conjunt de Catalunya. El descens del nombre d’habitants ha estat menor al llarg d’aquests 10 
anys. 

Figura 5.1-7: Habitants per llar familiar. Bordils. Anys 1991, 1996 i 2001. 
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Font: Institut d’estadística de Catalunya 

 

La tendència actual és la disminució d’habitants per llar familiar a causa de les noves formes 
de família (monoparentals, un únic fill etc.), increment de la gent gran, etc. 
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Pel que fa a la distribució de les llars segons el nombre de persones que hi viuen, des de l’any 
1991 fins el 2001 es mostra una tendència clara en l’evolució d’aquestes. Les llars amb tres 
persones van ser les que van tenir un augment més elevat, seguit de les llars amb una, quatre 
i més de cinc persones. En canvi, les llars amb dos i cinc persones van patir un descens, molt 
més elevat en les llars de cinc persones. Tot i això, les llars més representatives del municipi 
són les que tenen dos persones, així com les de quatre persones, tan l’any 1991 i l’any 2001. 

Figura 5.1-8: Llars segons el nombre de persones. Bordils. Anys 1991, 1996 i 2001. 
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5.2. Habitatge 

En aquest apartat es tractaran les diferents tipologies d’habitatge del municipi de Bordils, així 
com l’evolució del nombre d’habitatges, les seves característiques i dels habitatges de 
protecció oficial. S’ha obtingut informació de diverses sèries temporals, algunes de les quals 
acaben l’any 2001, resultat de l’últim “censo de población y viviendas 2001” de l’Instituto 
nacional de estadística, sèries temporals que es podrà actualitzar en el següent cens que es 
realitzarà l’any 2011. 

Segons el cens d’habitatge de l’any 2001, al municipi de Bordils hi havia 590 habitatges, dels 
quals 463 eren habitatge principals (93,56%), representant la major part dels habitatges de la 
població. Els habitatges de segona residència eren 38, un 6,44% del total, mentre que els 
habitatges vacants eren un total de 89, que representaven un 15,08% del total. 

Fent una estimació amb els habitatges acabats en el període 2001- 2009, (veure figura 5.2-1), 
es pot dir que actualment a Bordils hi ha uns 740 habitatges (dades aproximades per falta de 
dades concretes actuals), aquesta primera estimació és inferior, en quant al total d’habitatges, 
que s’estima en el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, el qual estima que a l’any 
2008 hi havia 766 habitatges. 

 

5.2.1. Evolució del nombre d’habitatges 

La figura 5.2-1 expressa l’evolució comparativa entre els habitatges acabats i l’evolució de la 
població del municipi de Bordils, al llarg de diferents períodes quinquennals, exceptuant l’últim, 
de 4 anys, ja que les dades d’habitatges finalitzen l’any 2009. L’evolució del nombre 
d’habitatges acabats ha estat ascendent al llarg dels diferents períodes, a excepció de l’últim 
en què només s’han comptabilitzat quatre anys. Pel que fa a l’evolució demogràfica, la població 
ha anat augment al llar dels anys, acompanyant al creixement del nombre d’habitatges 
acabats, així com el nombre d’habitatges totals del municipi. És en el quinquenni del 2001 al 
2005, quan el nombre d’habitatges acabats és més elevat, no obstant, l’augment més 
important de població es dóna en el període de dos anys del 2006 al 2009. 

Figura 5.2-1: Comparativa d’habitatges acabats i evolució demogràfica. Bordils. 
Període 1986-2009. 
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Font: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona i Institut d’estadística de Catalunya 

 

En la figura 5.2-2 es pot veure l’evolució del nombre d’habitatges contractats entre els anys 
2000 i 2009. A partir de l’any 2002 es desglossen els habitatges contractats entre nous i 
rehabilitats. El màxim s’assoleix l’any 2006, any que també s’inicia un creixement del nombre 
d’habitatges rehabilitats que es perllonga fins el 2007, tot i el descens dels habitatges 
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contractats nous en aquest any. A partir del 2007 en els habitatges nous i del 2008 en els 
rehabilitats es produeix un clar descens en el nombre d’habitatges contractats, segurament a 
conseqüència de la crisi econòmica que en aquest període afecta plenament al sector de la 
construcció. 

Figura 5.2-2: Habitatges contractats. Bordils. Període 2000-2009. 
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Font: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona 

 

En la següent figura (5.2-3) es representa l’evolució dels habitatges acabats entre els anys 
2000 i 2009. Igual com en els contractats, a partir de l’any 2002 es desglossen els habitatges 
acabats entre nous i rehabilitats. L’evolució dels habitatges acabats es mostra diferent a la dels 
habitatges contractats, tot i això es manté l’any 2006 com l’any amb el màxim d’habitatges 
acabats. Pel que fa als habitatges rehabilitats acabats, la tendència dels anys 2006 i 2007 amb 
el nombre de contractats, no es visualitza encara en els dos últims anys del període 
representat en la figura. Després del descens de l’any 2007 i 2008 en el nombre d’habitatges 
acabats, durant l’any 2009 hi ha hagut un lleuger ascens en el seu nombre, tot i que molt petit 
ja que es partia dels valors molt baixos del 2008. 

Figura 5.2-3: Habitatges acabats. Bordils. Període 2000-2009. 
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Segons el cens d’habitatges familiars segons tipologies, de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
l’any 1981 hi havia al municipi 452 habitatges, que van augmentar fins a 509 l’any 1991 i en 
les últimes dades de l’any 2001 el cens va tornar a pujar fins els 590 habitatges. 

 

5.2.2. Característiques dels habitatges 

Entenem per característiques dels habitatges les dades referents al tipus d’habitatges, de 
dimensió, d’estat i de satisfacció. 

Gran part dels habitatges del municipi es construïren abans del 1900, mentre que els altres 
70% dels habitatges s’han anat acabant al llarg del segle XX, principalment a les dècades dels 
anys 70 i dels anys 90. 

 

En el municipi presenta una urbanització de baixa densitat amb predomini dels edificis amb un 
habitatge, percentatge que s’ha reduït en una dècada, del 1991 al 2001, majoritàriament a 
favor dels edificis amb 2 habitatges. 

Taula 5.2-2: Habitatges principals per edifici. Anys 1991 i 2001. 

1 habitatge 2 habitatges 3 i més habitatges Total 
 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

 300 302 40 65 81 96 

% 71,26 65,23 9,5 14,04 19,24 20,73 
421 463 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

5.2.2.1. Grau de conservació 

Segons les dades de l’Instituto Nacional de Estadística, obtingudes en el cens de població i 
d’habitatge de l’any 2001, l’estat de conservació dels edificis destinats principalment a 
habitatges, majoritàriament era bo, amb valors pròxims al 90% del total (389 edificis d’un 
total de 434). 35 edificis constaven amb un estat de conservació deficient, 6 amb un estat de 
conservació dolent i la resta dels edificis, 4, presentaven un estat de conservació ruïnós. 

Figura 5.2-4: Estat dels edificis destinats principalment a habitatges. Bordils. Any 2001. 
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Font: Instituto nacional de estadística 

 

Taula 5.2-1: Habitatges segons any de construcció de l’edifici (%). Bordils. Any 2001 

Total 
(núm.) 

abans 
1900 

1900-
1920 

1921-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2001 

590 30,51% 4,75% 5,59% 8,64% 9,32% 6,78% 13,05% 7,46% 13,90% 
Font: Instituto nacional de estadística 
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Com s’ha pogut veure en l’anterior figura, en el període 2001-2009, a Bordils s’ha rehabilitat 1 
habitatge. Actualment es desconeix l’estat dels edificis destinats a habitatge (les dades més 
actuals són de l’any 2001- figura 5.2-4), tot i que fent una aproximació, amb les dades que es 
tenen d’habitatges rehabilitats al municipi (figura 5.2-3), es pot dir que els percentatges de 
l’any 2001, seran semblants als actuals, ja que entre l’any 2001 i 2009 únicament s’ha acabat 
una rehabilitació. Així, tenint en compte aquesta rehabilitació i la incorporació de nous 
habitatges, és de preveure que l’estat majoritari dels habitatges a Bordils sigui bona. 

 

5.2.2.2. Superfície 

La superfície útil majoritària en els habitatges del municipi de Bordils, a l’any 2001, es troba 
compresa entre els 91 i els 110 m2, així com amb els de més de 150 m2. Aquest dos intervals 
de superfície representaven més del 50% dels habitatges del municipi. La tipologia rural de 
gran part dels habitatges del municipi és el que comporta en general aquestes elevades 
superfícies dels habitatges.  

Taula 5.2-3: Superfície útil dels habitatges (%). Bordils. Any 2001. 

Superfície (m2) Bordils Gironès Catalunya 

fins a 50 1,30 2,21 4,19 

de 51 a 70 6,26 9,50 21,61 

de 71 a 90 16,63 28,17 30,60 

de 91 a 110 26,78 34,24 25,63 

de 111 a 130 14,90 10,75 7,70 

de 131 a 150 5,62 4,55 3,01 

151 o més 28,51 10,58 7,26 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

5.2.2.3. Preu de l’habitatge 

Segons dades publicades per la Sociedad de Tasación, els preus mitjans de la nova construcció 
a la Província de Girona, al llarg de l’últim any ha descendit un 6,7%, seguint la mateixa 
tendència descendent present a les capitals de comarca més properes al municipi de Bordils, 
com són el municipi de Girona i el de la Bisbal d’Empordà. 

Per manca de dades referents al municipi de Bordils, s’han mostrat els preus de la ciutat de 
Girona i la Bisbal d’Empordà com a exemple de poblacions de la mateixa província del Girona i 
pròximes al municipi d’estudi. 

Taula 5.2-4: Preu dels habitatges de nova construcció (Valor mig €/m2). Anys 2008 i 2009. 

 Girona la Bisbal d’Empordà Província de Girona 

juny 2009 2.566 1.701 2.158 

desembre 2008 2.629 1.734 2.215 

juny 2008 2.773 1.766 2.314 

Increment 12 mesos -7,5% -3,7% -6,7% 
Font: Sociedad de Tasación 

 

La tendència al municipi de Bordils, per lògica assimilable a altres poblacions, és que els preus 
dels habitatges hagin disminuït, amb uns percentatges semblants a les dades mostrades per la 
Bisbal d’Empordà i Girona. 
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5.2.2.4. Règim de tinença 

Segons el règim de tinença, entre els 463 habitatges principals del municipi, a l’any 2001, un 
57,67% eren de compra, exactament 267 habitatges. Els habitatges de lloguer, un total de 89, 
representaven un 19,22%, seguit dels habitatges en herència o donació, un total de 70 
habitatges (el 15,12%). Els règims de tinença amb una menor representativitat eren els cedits 
gratis o a baix preu, amb un total de 9 (1,94%) i la resta, que no s’agrupen en cap dels règims 
de tinença anteriors, acumulaven un total de 28 habitatges (6,05%). 

Figura 5.2-5: Règims de tinença dels habitatges principals. Bordils. Any 2001. 
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Font: Institut d’estadística de Catalunya 

 

5.2.2.5. Habitatges de protecció oficial 

Un habitatge protegit és aquell que ha rebut finançament i ajuts públics i que està subjecte al 
règim jurídic que preveu la seva qualificació. Els habitatges de preu concertat són habitatges 
que l'Administració ha qualificat com a tals, amb l'objectiu que es venguin o es lloguin a un 
preu inferior al de l'habitatge lliure però superior al de l'habitatge de protecció oficial. 

Actualment al municipi de Bordils no hi ha habitatges de protecció oficial. Així mateix, s’està 
modificant el planejament actual del municipi per tal que ens les pròxims anys es pugui crear 
nous habitatges de protecció oficial 

 

Segons el Pla pel Dret a l’Habitatge 2009-2012, el municipi de Bordils es situa a la zona 
geogràfica C, a on el preu màxim de venda dels habitatges amb protecció oficial hauria de ser 
de: 

• 1.773,72 €/m2 útil d’habitatge pel preu concertat 

− 886,86 €/m2 de garatge i traster vinculat/s 

• 1.394,72 €/m2 útil d’habitatge pel règim general i habitatges protegits. 

− 836,83 €/m2 de garatge i traster vinculat/s 

• 1.307,55 €/m2 útil d’habitatge pel règim especial 

− 784,53 €/m2 de garatge i traster vinculat/s 
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5.3. Telecomunicacions i connectivitat 

5.3.1. Evolució i característiques de les telecomunicacions 

Pel que fa a les característiques de les telecomunicacions existeix una cobertura regular a tot 
el municipi de Bordils. Es disposa de cobertura de Televisió Digital Terrestre (TDT), de telefonia 
mòbil, així com de banda ampla. Pel que fa a internet, a Bordils es disposa tant de cobertura 
de banda ampla com de cobertura ADSL. 

L’any 2008 gairebé 3 de 4 llars de les comarques gironines tenien ordinador i 6 de cada 10 
accés a internet, liderant a Catalunya l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC). 

Figura 5.3-1: Principals usos d’Internet. Any 2009. 

 
Font: Estadístiques de la Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya, 2009 

 

Actualment, el desplegament i explotació de la xarxa a Catalunya s’està fent mitjançant el 
sistema WiMAX (estàndard de transmissió inalàmbrica de dades), sistema que dóna cobertura 
Bordils, una tecnologia via ràdio de nova aparició que incorpora millores en capacitat de 
cobertura i aporta nous serveis com la telefonia IP, que converteix l’ordinador en un telèfon i 
que permet realitzar trucades des de xarxes que utilitzen el protocol de comunicació IP 
(Internet Protocol). 

La constant evolució de les tecnologies disponibles actualment ha ampliat de manera notable 
l’oferta de programes de televisió i ràdio, i d’altres serveis de telecomunicació, com són la 
connexió a Internet o el servei per cable. Per tal de garantir l’accés dels ciutadans a tot aquest 
ventall d’oportunitats, en els darrers anys s’està treballant en l’adequació dels habitatges pel 
que fa a la seva infraestructura de telecomunicacions. Una ICT (Infraestructura Comuna de 
Telecomunicacions) és la instal·lació que, emplaçada a l’interior dels edificis, permet l’accés 
efectiu, lliure i de qualitat als diversos serveis de telecomunicacions. Els edificis de nova 
construcció, o aquells sotmesos a gran rehabilitació, han de comptar d’una ICT en el moment 
del lliurament dels habitatges als propietaris i, en conseqüència, han de preveure la recepció 
dels serveis de telecomunicació. 

La millora de les infraestructures de telecomunicacions és una de les prioritats de la 
Generalitat de Catalunya. Entre d'altres, les actuacions més destacades són:  

• Pla RADIOCOM: Projecte per promocionar la instal·lació d'emplaçaments així com facilitar la 
construcció de torres de radiocomunicacions que permetin oferir serveis de comunicacions 
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electròniques per mitjà de tecnologies de ràdio. (Internet, telefonia mòbil, ràdio, televisió i 
entroncament de xarxes corporatives de les administracions). 

• Pla d'Ordenament Ambiental d'Infraestructures de Radiocomunicacions (POAIR), que té com a 
objectiu ordenar les infraestructures de radiocomunicacions (existents i de futura creació) en zones 
no urbanes i promoure la seva compartició. El POAIR esdevé, amb la intervenció d'ajuntaments, 
consells comarcals, operadors, Localret i la Generalitat de Catalunya, l'eix vertebral d'articulació en la 
planificació i gestió de les torres de telecomunicacions. El pla permet obtenir la llicència urbanística, 
facilitar l'obtenció de llicència d'obres i proposa mesures de correcció per aquelles torres que es 
qualifiquin amb un impacte paisatgístic sever. 

 

A l’apartat 5.3.3 s’acabarà de concretar la informació sobre les dades referents a la cobertura 
de les telecomunicacions per el municipi de Bordils. 

 

5.3.2. Infraestructures de les telecomunicacions 

La Direcció General d’Infrastructures de Telecomunicacions, adscrita al Departament de 
Governació i Administracions Públiques, disposa de mapes comarcals que donen informació 
sobre els serveis de televisió analògica i digital que es poden rebre arreu del territori de 
Catalunya. No s'inclouen canals de televisió local. Aquests mapes inclouen la ubicació dels 
centres emissors que donen servei a la zona, amb informació dels canals utilitzats. 

Figura 5.3-2: Servei de televisió analògica i digital a la comarca del Gironès. Any 2007. 

 
Font: Direcció General d’Infrastructures de Telecomunicacions. Governació i Administracions Públiques, 2007 
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El centre emissor de TDT que dóna cobertura al municipi de Bordils és el de Rocacorba. 

 

Pel que fa a les antenes de telefonia mòbil, aquestes tenen entre 1 i 3 metres de longitud 
aproximadament, són de metall i sovint s’instal·len sobre un suport de ferro, i han de complir 
amb tota una legislació europea (Recomanació 1999/519/CE relativa a l’exposició del públic en 
general, a camps electromagnètics), estatal (Reial Decret 1006/2001 sobre emissions 
radioelèctriques) i autonòmica (Decret148/2001 d’ordenació ambiental de les instal·lacions de 
telefonia mòbil). Els organismes gestors són: la Secretaria de Telecomunicacions i societat de 
la Informació (Departament de Governació i Administracions Públiques), la Direcció General de 
Qualitat Mediambiental, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Centre de 
Telecomunicacions Tecnologies de la Informació i la participació del consorci local Localret. 

 

Les companyies de telecomunicacions que operen al municipi de Bordils són Telefónica España 
i el servei de Bordils sense fils, que gestiona la Corporació Megatel, que té instal·lada una 
antena de telecomunicacions al campanar de l’església. 

 

5.3.3. Accessibilitat territorial als mitjans 

El municipi en general té una bona accessibilitat territorial als mitjans de telecomunicació. Pel 
que fa al senyal de la cobertura de la TDT és extensible a tota la superfície municipal, així com 
la cobertura de telefonia mòbil d’emergència i pel que fa a les comunicacions de banda ampla 
d’internet. 

Figura 5.3-3: Cobertura de les telecomunicacions al municipi de Bordils. Any 2010. 

 
Font: Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya, 2010 

 

Pel que fa a la banda ampla, les estacions de base WIMAX de les comarques gironines 
instal·lades fins l’any 2008 són un total de 53. 
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Taula 5.3-1: Cobertura de banda ampla al municipi de Bordils. Any 2010. 

Nucli població 
Cobertura 

Banda Ampla 

Cobertura 

ADSL 

Cobertura 

WIMAX 

Disponibilitat 
comercial servei 

WIMAX 

Bordils SI SI Cobert Ja disponible 

NOTA SOBRE LA COBERTURA ADSL: La disponibilitat del servei ADSL de Telefónica es considera "SÍ" quan 
el percentatge de cobertura al nucli és superior al 90%. (Dades actualitzades a l’octubre de 2008 i obtingudes 
a través del Programa d'extensió de la banda ampla - PEBA).  
NOTA SOBRE LA COBERTURA WiMAX: La cobertura del servei WiMAX d'Iberbanda es considera "Cobert" 
quan més del 75% del nucli de població ja té cobertura del servei. 
Font: Departament de Govern i Administracions Públiques. Societat de la Informació. Data d'actualització: 1 
de febrer de 2010 

 

No es tenen dades relatives al nombre d’ordinadors per llar a Bordils, així com més dades de 
connexió a internet, número de mòbils. Aquestes dades només es troben publicades per al 
conjunt de la comarca i Catalunya. Com es pot veure en la següent taula la comarca del 
Gironès, l’any 2008, en general, es trobava per sobre els valors de la mitjana catalana i de les 
comarques gironines pel que fa a equipaments de tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

Taula 5.3-2: Equipaments en TIC (% llars). Any 2008. 

 tinença 
d’ordinador 

connexió a 
internet 

mòbil banda 
ampla 

preparades 
per veure la 

TDT 

Gironès 75,7 67,4 96,2 52,4 67,8 

Comarques Gironines 72,2 59,2 95,2 47,7 57,3 

Catalunya 71 60,1 94,2 52,5 69,8 
Font: Departament de Govern i Administracions Públiques. Societat de la Informació, 2008 

 

Segons l’Anuario económico de España 2009, de la “La Caixa”, el nombre de telèfons fixes al 
municipi de Bordils l’any 2008 era de 649 i el nombre de línies de Banda Ample era de 304. De 
l’any 2003 al 2008 la variació de telèfons fixes al municipi va ser d’un augment del 19,3%. 
Segons les estimacions d’habitatges fetes per l’any 2008 (mirar punts anteriors), al municipi hi 
havia uns 740 habitatges, per la qual cosa es pot estimar que un 41% dels habitatges de 
Bordils tenen connexió d’internet amb banda ampla. 

 

En el municipi de Bordils s’ha implantat l’e-TRAM, un gestor de tràmits entre els ciutadans i 
l’Ajuntament, que permet als Ajuntaments la possibilitat d’oferir des del seu web gairebé 40 
tràmits diferents. Els tràmits que s’ofereixen des de l’Ajuntament de Bordils són els següents: 

• Instància general 

• Cita amb un càrrec electe o tècnic municipal 

• Queixes, suggeriments, incidències 

 

Al municipi hi ha dos espais públics amb accés lliure a internet. Aquests són el local Jove i la 
Pioixa, ambdós situats en el mateix edifici. 
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5.3.4. Usabilitat i nivell de satisfacció 

No s’han obtingut dades sobre la usabilitat i el nivell de satisfacció referent al conjunt de les 
telecomunicacions en el municipi de Bordils. Així i tot, des de l’Ajuntament s’informa que no hi 
ha coneixement sobre problemes en relació a les telecomunicacions. 

 

A nivell comarcal es disposa de l’estadística sobre els principals usos d’internet de l’any 2008. 
Els percentatges es troben en general per sota de la mitjana catalana i de les comarques 
gironines, exceptuant l’ús del correu electrònic, que supera el percentatges de les comarques 
gironines, però no el de Catalunya. 

Taula 5.3-3: Principals usos d’internet (% persones de 16 a 74 anys). Any 2008. 

 correu 
electrònic 

xats o 
fòrums 

compres 
ús internet 
alguna 
vegada 

ús internet 
darrers 3 
mesos 

Gironès 54,5 27 28,3 65,2 62,7 

Comarques Gironines 54,1 31,3 28,6 66,7 63,2 

Catalunya 56,4 36 28,6 67,8 64,2 
Font: Departament de Govern i Administracions Públiques. Societat de la Informació, 2008 

 

5.3.5. La gestió globalitzada de les telecomunicacions 

Per gestió de les telecomunicacions s’entén totes aquelles accions que permeten planificar, 
dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes o plans de telecomunicacions. 

El municipi de Bordils, juntament amb altres administracions locals (més de 800) del territori 
català, forma part del Consorci local Localret, per actuar de manera coordinada i unitària, 
davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en 
l’aplicació de les TIC per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat del 
coneixement. 

 

Localret té la funció de fer sentir la veu dels municipis en aquells àmbits on es prenguin 
decisions que afecten l’ordenació de les infraestructures i els serveis de telecomunicacions, així 
com en tot allò que afecti el desplegament i utilització de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC). 

Localret també té la missió de prestar serveis i oferir assessorament als ens locals en la 
preparació i execució de les polítiques locals per al desenvolupament de la societat del 
coneixement i en el desplegament de les TIC al territori i per al conjunt dels ciutadans. Els 
usos i beneficis de les noves tecnologies han de ser accessibles a tot el territori i al conjunt 
dels ciutadans, evitant l’anomenada “escletxa digital”. 

 

5.3.6. Aspectes de la connectivitat supramunicipal 

Per connectivitat supramunicipal s’entén la disponibilitat a accedir a les xarxes de 
telecomunicacions per part dels ciutadans de Bordils. 

Els ciutadans de Bordils tenen una bona connexió d’ADSL, una bona cobertura de la xarxa 
WIMAX, de telefonia mòbil i de tots els mitjans de comunicació de ràdio, premsa i televisió tant 
digital com analògica. 
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5.4. Salut i protecció social 

En aquest punt es tracten els serveis sanitaris de proximitat del municipi de Bordils, així com 
diferents variables relatives a aquests serveis sanitaris i a la salut de la població. També es 
tracta l’actuació dels serveis del mateix municipi. 

5.4.1. Serveis sanitaris 

El municipi de Bordils es troba inclòs a la Regió Sanitària de Girona i, concretament, forma part 
de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Celrà. La població de referència del CATSALUT pel 2009 a 
l’ABS de Celrà és de 8.836 persones. L’àmbit territorial d’aquesta ABS comprèn els municipis 
de Bordils, Celrà, Flaçà, Juià, Madremanya, la Pera, Sant Joan de Mollet i Sant Martí Vell, i 
l’àmbit territorial del nucli de Sant Llorenç de les Arenes (pertanyent al municipi de Foixà). 

L’ABS de Celrà té ubicat el seu Centre d’atenció primària (CAP), al municipi de Celrà. L’horari 
d’obertura és el d’atenció continuada de dilluns a diumenge de 8:00h fins a les 21:00h. Les 
urgències que es generen a partir de l’hora de tancament del centre seran ateses al CAP Güell, 
al municipi de Girona. Els professionals del CAP de Celrà també es desplacen als municipis del 
seu àmbit territorial 

Bordils disposa d’un Consultori Local on la població del municipi pot accedir a les consultes 
mèdiques de l’equip d’atenció primària de Celrà. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a 
divendres de 8:30h a 14:00h. Altres municipis de l’ABS de Celrà també disposen de consultoris 
locals: 

− Flaçà, horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9:00h a 11:00h. 

− Juià, horari d’atenció al públic dimecres i divendres de 13:00h a 14:00h. 

− La Pera, horari d’atenció al públic de dilluns a divendres d’11:30h a 12:00h. 

− Madremanya, horari d’atenció al públic dimarts i dijous de 12:00h a 13:00h. 

− Sant Joan de Mollet, horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 12:30h a 13:30h. 

− Sant Martí Vell, horari d’atenció al públic dimarts i dijous de 13:00h a 14:00h. 

 

El servei i personal de l’ABS de Celrà consta de: 

    Matins:  - Medicina de família (1 persona de dilluns a divendres més 1 els dimarts ) 

- Infermeria (1 persona de dilluns a divendres més 1 els dimarts) 

- Pediatria (1 persona dimarts i dijous) 

- Infermeria pediatria (1 persona dimarts i dijous) 

- Odontologia (1 persona dijous) 

- Llevadora (1 persona dimecres) 

- Extraccions (dimarts i dijous de 9:00h a 10:00h) 

 

    Tardes:  - Medicina de família (1 persona dilluns, dimecres, dijous i divendres) 

- Infermeria (1 persona dilluns, dimecres, dijous i divendres) 

- Pediatria (1 persona dilluns, dimecres i divendres) 

- Infermeria pediatria (1 persona dilluns, dimecres i divendres) 

- Odontologia (1 persona dilluns) 

 

L’hospital de referència de l’ABS de Celrà és l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. 
Aquest centre pertany a la xarxa hospitalària d’utilització pública (XHUP), així com la referència 
per altres 6 ABS; Banyoles, Girona 1, Girona 2, Girona 3, Girona 4 i Sarrià de Ter.  
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5.4.2. Ús dels serveis mèdics i grau de satisfacció sanitària 

No es tenen dades específiques de l’ús dels serveis mèdics al Consultori de Bordils per part de 
la població de Bordils, però sí del conjunt de l’ABS de Celrà. La següent taula ens aporta 
informació sobre l’activitat assistencial de l’ABS de Celrà, que percentualment és major que en 
el total de la Gerència Territorial de Girona. 

Taula 5.4-1: Població assignada i atesa. Any 2008. 

 
Població 
assignada Població atesa 

% 
atesa/assignada 

ABS Celrà 8.480 6.693 78,93 

Total Gerència Territorial Girona 490.609 352.378 71,80 
Font: Institut Català de la Salut. Gerència Territorial Girona, Memòria 2008 

 

En la següent taula queda clar l’ús del servei de l’ABS de Celrà per part de la seva població de 
referència, entre els quals hi ha la població del municipi de Bordils. 

Taula 5.4-2: Activitat de l’Equip d’atenció primària de  l’ABS de Celrà 
(visites). Any 2008. 

 2008 

Medicina general 52.273 

Pediatria 9.066 

Odontologia 1.337 

Assistència social 884 

Visites dia/laborable 261,4 

Atenció continuada 11,273 
Font: Institut Català de la Salut. Gerència Territorial Girona, Memòria 2008 

 

Pel que fa al grau de satisfacció sanitària de l’ABS de Celrà, l’Institut Català de la Salut ho 
valora a partir d’uns indicadors de qualitat de l’atenció primària, que són: 

- Estàndard de qualitat assistencial (EQA) 

- Estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica (EQPF) 

Taula 5.4-3: Estàndards de qualitat a l’atenció primària. Any 2008. 

 EQA1 EQPF Medicina 
familiar2 EQPF Pediatria3 

Equip d’atenció primària de Celrà 702,27 58 59 
1 La puntuació màxima assolible és de 1.000 punts 
2 La puntuació màxima assolible és de 130 punts 
3 La puntuació màxima assolible és de 70 punts 
Font: Institut Català de la Salut. Gerència Territorial Girona, Memòria 2008 

 

El Servei d’Atenció Primària de Girona Sud, del qual forma part l’ABS de Celrà juntament amb 
12 ABS més, durant el 2008 va rebre un total de 61 queixes, 362 reclamacions, 26 
suggeriments i 5 agraïments. 
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5.4.3. Consum farmacèutic i automedicació 

Al municipi de Bordils hi ha una farmàcia situada a la ctra. de Palamós núm. 90. Altres 
farmàcies més properes es troben als municipis de Celrà i Flaçà. 

A la següent taula es poden veure els resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), de 
l’any 2006, pel que fa a ús i consum de medicaments, així com el percentatge d’automedicació 
segons medicaments. 

Taula 5.4-4: Ús concret de medicaments (població de 15 anys i més) %. Any 2006. 

 No Algun receptat 
pel metge 

Algun 
aconsellat a la 

farmàcia 

Algun 
iniciativa 
pròpia 

aspirina 71,9 16,3 1,1 10,6 

tranquil·litzants 90,9 8,8 0,1 0,2 

per aprimar-se 99,4 0,4 0,1 0,1 

antidepressius 93,2 6,7 0,1 0 

per l’asma 97,3 2,6 0 0,1 

per a l’al·lèrgia 96,8 2,9 0,1 0,2 

per a la tos 94,7 3 0,6 1,7 

antibiòtics 96,7 2,9 0,1 0,2 

per al cor 94,7 5,3 0 0 

per a la tensió arterial 84,6 15,3 0,1 0 

per al colesterol 91,7 8,2 0,1 0 

per a la diabetis 95,6 4,4 0 0 

pastilles per dormir 92,6 7,1 0,1 0,2 

per a problemes de la pell 97,8 2,1 0,1 0,1 

vitamines o minerals 92,3 4,9 0,7 2,2 

per a l’estómac 91,6 7,8 0,2 0,5 

laxants 97,3 2,1 0,2 0,4 
Font: Departament de Salut. Enquesta de Salut de Catalunya, 2006 

 

A la següent taula es desglossa els tipus de consum de medicaments per sexe i pel total. 

Taula 5.4-5: Ús de medicaments (població de 15 anys i més) %. Any 2006. 

 Home Dona Total 

No cap 48,8 28,9 38,7 

Algun receptat pel metge 39,1 58,7 49,1 

Algun aconsellat a la farmàcia 3,0 4,8 3,9 

Algun iniciativa pròpia 14,5 20,7 17,7 
Font: Departament de Salut. Enquesta de Salut de Catalunya, 2006 
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5.4.4. Principals factors de risc i causes de mortalitat 

L’índex de mortalitat estàndard (IME) valora el pes de la mortalitat de la Regió Sanitària de 
Girona respecte al conjunt de Catalunya (%). Per sexes, l’any 2007, era de 95,9 per els homes 
i de 100,3 per les dones. En els homes la mortalitat és inferior al conjunt de Catalunya, però 
en les dones hi ha una diferència superior no significativa. 

A la comarca del Gironès l’IME dels homes, l’any 2007, va ser de 105,65, superior al de la 
Regió sanitària de Girona, i el de les dones de 95,74, inferior al de la Regió Sanitària de 
Girona, ambdós diferències superiors a la mitjana no significatives. 

La taxa de mortalitat anual l’any 2007, a la Regió Sanitària de Girona, va ser de 771,27 dones 
per cada 100.000 habitants i, de 831,51 homes per cada 100.000 habitants. 

Les principals causes de defunció a la Regió Sanitària de Girona l’any 2007, eren les malalties 
del sistema circulatori, els tumors i les afeccions a l’aparell respiratori. La major part 
d’aquestes malalties afecten les franges d’edat avançades; a excepció de les externes, que 
afecten a totes les franges d’edat i, les malalties dels sistemes circulatori, respiratori i els 
tumors que també es donen en franges d’edat de gent jove. Les malalties que afecten amb 
especial incidència la franja d’edat més petita dels menors d’1 any eren les perinatals i les mal 
definides. 

Figura 5.4-1: Defuncions per malaltia a la Regió Sanitària de Girona. Any 2007. 
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 Font: Servei d’Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris. Departament de Salut, 2007 

 

Taula 5.4-6: Primeres causes de defunció per grups d’edat i sexe.  

Regió Sanitària de Girona. Any 2007. 

Dones Homes 
Grup d’edat 

Causes Taxes* Causes Taxes* 

<1 
Perinatal 

Mal definides 

124,78 

74,87 

Perinatal 

Mal definides 

163,97 

46,85 
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Taula 5.4-6: Primeres causes de defunció per grups d’edat i sexe.  

Regió Sanitària de Girona. Any 2007. 

Dones Homes 
Grup d’edat 

Causes Taxes* Causes Taxes* 

1-4 

Externes 

Endocrines 

Tumors 

Infeccioses 

6,61 

6,61 

6,61 

6,61 

Congènites 

Externes 

Respiratori 

Tumors 

6,27 

6,27 

6,27 

6,27 

5-14 Externes 9,41 
Tumors 
Endocrines 
Externes 

5,88 
2,94 
2,94 

15-24 

Externes 

Circulatori 

Respiratori 

8,26 

5,51 

5,51 

Externes 

Nerviós 

Respiratori 

51,71 

5,17 

5,17 

25-34 
Externes 

Tumors 

8,79 

5,28 

Externes 

Tumors 

35,83 

12,46 

35-44 

Tumors 

Circulatori 

Externes 

28,42 

7,58 

7,58 

Externes 

Tumors 

47,44 

27,11 

45-54 
Tumors 

Circulatori 

116,11 

17,86 

Tumors 

Circulatori 

155,92 

51,26 

55-64 
Tumors 

Circulatori 

165,19 

51,26 

Tumors 

Circulatori 

423,33 

168,76 

65-74 
Tumors 

Circulatori 

375,60 

218,79 

Tumors 

Circulatori 

929,38 

472,70 

75-84 
Circulatori 

Tumors 

1.103,05 

805,27 

Tumors 

Circulatori 

1.631,74 

1.585,94 

>84 
Circulatori 

Respiratori 

5.374,45 

1.640,97 

Circulatori 

Tumors 

5.957,05 

3.301,78 
* Taxes per 100.000 habitants 
Font: Servei d’Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris. Departament de Salut, 2007 

 

Pel que fa a la sinistralitat laboral, a la següent taula es presenten les dades del 2009 per la 
comarca del Gironès. És el sector serveis el que acumula més sinistralitat laboral total, però és 
el sector de la indústria en el qual els accidents mortals i han tingut major incidència. Pel que 
fa als accidents laborals greus, el sector de la construcció és qui n’acumula més. Durant l’any 
2008, l’Índex d’incidència de les lesions mortals per accident de treball durant la jornada a la 
comarca del Gironès va ser de 3,35 per cada 100.000 persones.  

Taula 5.4-7: Sinistralitat laboral – Accidents en jornada de treball amb baixa. 
Gironès. Any 2009 (exceptuant el mes de desembre). 

Tipus de gravetat 
Sector d’activitat econòmica 

Lleus Greus Mortals Total 

Agricultura 44 3 0 47 

Indústria 595 5 3 603 

Construcció 658 10 1 669 

Serveis 1.748 4 1 1.753 

Acumulat dels quatre sectors 3.045 22 5 3.072 
Font: Departament de Treball. Observatori del Treball, 2009 
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El nombre d’accident de treball in itinere (desplaçament del treballador des del seu domicili fins 
el lloc de treball i viceversa), a la Província de Girona durant el 2009 (exceptuant el mes de 
desembre), han estat 1.009; 981 dels quals han estat lleus, 16 de greus i 12 de mortals. 

 

5.4.5. Serveis socials i recursos d’atenció ciutadana 

El Consorci de Benestar Social Gironès – Salt, format pel Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament de Salt, des de la seva creació l’any 2006, planifica, organitza i gestiona els 
Serveis Socials de la comarca del Gironès i de Salt. Els Serveis Socials del Consell Comarcal del 
Gironès realitzen els següents serveis: 

• Atenció primària. 

• Servei d’ajut a domicili. 

• Programes d’ajut a la dependència. 

• Servei de teleassistència. 

• Equip d’atenció a la infància i a l’adolescència. 

• Escola de pares i mares. 

• Polítiques d’inclusió. 

• Polítiques d’igualtat. 

 

Els Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP) constitueixen el punt d’accés immediat al 
Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d’aquest i el més proper a l’usuari i als 
àmbits familiar i social. Els SSAP es presenten mitjançant equips multiprofessionals anomenats 
Equips Bàsics d’Atenció Social Primària (EBASP), l’àmbit d’actuació dels quals és l’Àrea Bàsica 
de Serveis Socials, a on presten atenció social i socioeducativa. El municipi de Bordils està 
integrat en l’EBASP VI, juntament amb els municipis de Celrà, Flaçà, Sant Joan de Mollet, 
Madremanya, Juià i Sant Marí Vell. La seu es troba al municipi de Celrà 

Aquests equips estan formats per un/a treballador/a social i un/a educador/a social, que 
ofereixen informació, orientació i assessorament social, intervenció i diagnosi de determinades 
necessitats socials i s’encarreguen de la gestió de les prestacions econòmiques, tecnològiques i 
de serveis, com són el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) i el Servei de Teleassistència, que 
queden complementats pel Programa Xec Servei impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica 
del Consell Comarcal del Gironès. Les funcions que realitzen són: 

• Informació, orientació i assessorament en funció de la situació plantejada. 

• Tràmit i seguiment d’ajuts públics. 

• Atenció individual i familiar. 

• Escoltar i ajudar a les persones a solucionar els seus problemes amb els seus propis recursos 
personals. 

• Treballar conjuntament per aplicar pautes de millora a la situació. 

• Detecció de situacions de risc social: infants, gent gran, dona, etc. 

• Derivació a recursos especialitzats, quan la situació ho requereixi. 

• Treball comunitari: projectes d’actuació amb grups concrets de població. 

 

Els serveis domiciliaris que realitzen els SSAP són: 

• Servei d’Ajuda a Domicili (SAD): Accions organitzades per prestar suport personal, atenció i ajut 
especialment a les persones amb dificultats de desenvolupament, manca d’autonomia personal, 
disminució o una problemàtica familiar especial, desplaçant els serveis necessaris al domicili, per tal 
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d’evitar o retardar situacions d’internament i mantenir l’usuari en el seu medi amb garanties d’una 
atenció adequada. Es pretén doncs, millorar la qualitat de vida de les persones, així com prevenir, 
educar i ajudar. Possibles tasques: higiene personal, control medicació, organització de la llar, etc. Va 
dirigit a persones grans, infància i adolescència, disminuïts físics, psíquics i malalts crònics i grups 
familiars amb mancances diverses. El servei és prestat per un/a treballador/a familiar. L’any 2008 
aquest servei va atendre un total de 152 persones.  

• Teleassistència: Mecanisme de suport que permet als seus beneficiaris comunicar-se amb l’exterior 
davant d’una situació d’emergència o necessitat, tan sols prement un botó i de forma immediata la 
central receptora li proporciona la resposta més adequada a les seves necessitats: ambulància, 
bombers, policia local, familiars, veïns, amics, etc. Al mateix temps, afavoreix que la persona se senti 
més segura i acompanyada. Servei dirigit sobretot a persones que passen moltes hores soles i tenen 
l’autonomia limitada per edat o estat físic. 

• Xec Servei: És una manera de subvencionar els serveis a domicili. Amb la utilització del xec els 
usuaris obtenen un descompte sobre el preu total del servei. Cada xec comporta un descompte de 
3’50 euros per hora de servei contractada. 

 

Les persones que s’adrecen als professionals de Serveis Socials d’Atenció Primària ho fan per 
iniciativa pròpia o bé han estat derivades per d’altres serveis (serveis sanitaris, educatius, 
etc.). A la comarca del Gironès les consultes es realitzen per diferents tipus de problemàtiques, 
essent les més nombroses les relacionades amb la salut. Les consultes del 2008 van superar 
les de l’any 2007. 

Taula 5.4-8: Consultes dels SSAP per tipus de problemàtiques. Anys 2007 i 
2008. Gironès. 

Problemàtiques 2007 2008 

Econòmiques 

Habitatge 32 212 

Econòmiques 598 373 

Aspectes laborals 292 313 

Mendicitat i transeünts 17 12 

Subtotal 939 910 

Salut-discapacitats 

Salut 665 860 

Disminucions 204 387 

Drogodependències 126 99 

Subtotal 995 1.346 

Inadaptació social 

Aprenentatge 110 360 

Dificultats relacions familiars 130 153 

Maltractaments 189 330 

Inadaptació social 60 467 

Subtotal 489 1.310 

Totals 2.423 3.566 
Font: Memòria d’activitats 2008. Consell Comarcal del Gironès 

 

Concretament, pel que fa al nombre de persones ateses a l’UBASP VI han anat augment any a 
any. Si l’any 2006 van ser un total de 854, el 2007 les persones ateses van augmentar fins a 
1.002 i l’any 2008 van augmentar fins a les 1.185 persones ateses en un any. 
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5.4.6. Anàlisi de les problemàtiques socials detectades 

Degut a la falta de dades de l’EBASP VI, al qual pertany el municipi de Bordils, a continuació es 
recullen algunes de les problemàtiques socials més importants detectades a la comarca del 
Gironès en els darrers anys per part de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del 
Gironès. 

 

5.4.6.1. Gent gran 

L'assistència a la gent gran és una preocupació cada vegada més important en la societat. La 
gent gran amb dificultats per valer-se per si mateixes o amb una problemàtica familiar, que 
necessiten atenció i suport personal i durant el 2008 va ser assistida pel Servei d’Atenció 
Domiciliària van ser 134 persones, 46 persones més que l’any 2007. 

El Serveis Socials disposen de servei de Transport Adaptat, entre d’altres, per les persones 
grans amb dependència, per tal que puguin accedir als Serveis Socials d’atenció especialitzada. 

 

5.4.6.2. Persones amb disminució 

L’evolució de les persones amb disminució del municipi de Bordils, mostren una tendència a un 
lleuger augment al llarg del període dels anys 2001 a 2008, augment causat també per 
l’augment de població del municipi al llarg d’aquest període. El nombre més elevat de 
disminuïts és dels motòrics, seguit dels que pateixen malalties mentals. Per grups d'edat, la 
majoria de la població disminuïda entre les franges d’edat de 16 i 64 anys. Pel que fa al grau 
de disminució, la majoria de persones, es troba entre el 33% i el 64% de disminució. 

Taula 5.4-9: Persones reconegudes legalment com a disminuïdes segons el tipus de 
disminució (%) 

 Motòrics 
Físics no 

motòrics 
Visuals Auditius Psíquics 

Malalts 

mentals 
Total 

2008 39,34 14,75 11,48 3,28 11,48 19,67 61 

2007 41,07 12,50 12,50 3,57 12,50 17,86 56 

2006 42,11 14,04 12,28 3,51 12,28 15,79 57 

2005 40,74 14,81 12,96 3,70 12,96 14,81 54 

2004 39,22 15,69 11,76 3,92 13,73 15,69 51 

2003 42,22 15,56 13,33 4,44 13,33 11,11 45 

2002 40,91 15,91 13,64 4,55 13,64 11,36 44 

2001 39,53 18,60 11,63 4,65 13,95 11,63 43 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Taula 5.4-10: Persones reconegudes legalment com a disminuïdes per franges d’edat (%) 

 
Fins a 4 
anys 

Entre 5 i 
15 anys 

Entre 16 i 
44 anys 

Entre 45 i 
64 anys 

Entre 65 i 
74 anys 

75 anys i 
més Total 

2008 1,64 6,56 24,59 27,87 14,75 24,59 61 

2007 0,00 7,14 23,21 32,14 17,86 19,64 56 

2006 0,00 3,51 22,81 28,07 19,30 26,32 57 

2005 0,00 5,56 25,93 22,22 24,07 22,22 54 

2004 0,00 7,84 21,57 23,53 27,45 19,61 51 

2003 0,00 6,67 24,44 24,44 28,89 15,56 45 

2002 0,00 6,82 27,27 25,00 27,27 13,64 44 

2001 0,00 6,98 25,58 32,56 20,93 13,95 43 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Taula 5.4-11: Persones reconegudes legalment com a disminuïdes segons el grau de 
disminució (%) 

 Entre 33 i 64% Entre 65 i 74% 75% i més Total 

2008 63,93 19,67 16,39 61 

2007 58,93 23,21 17,86 56 

2006 63,16 19,30 17,54 57 

2005 61,11 20,37 18,52 54 

2004 62,75 21,57 15,69 51 

2003 64,44 24,44 11,11 45 

2002 65,91 22,73 11,36 44 

2001 62,79 25,58 11,63 43 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

El Banc d’Ajudes Tècniques (AT) i el Servei de Teràpia Ocupacional, que ofereixen els Serveis 
Socials del Gironès, donen resposta a la complexa problemàtica que comporta la cura de 
persones amb diferents graus de discapacitat. El servei assessora i ofereix dispositius per 
millorar la funcionalitat en les tasques de la via diària, assessora en tècniques 
rehabilitadores/compensatòries i ergonomia, orienta en adaptació de l’entorn i supressió de 
barreres arquitectòniques i ofereix formació de manera informal a les persones cuidadores. 

Durant l’any 2008 han estat derivades al servei un total de 143 sol·licituds de les quals 133 
pertanyen a les UBASP i el Servei de Dependències i 21 sol·licituds pertanyen a la xarxa 
sanitària que dóna cobertura al territori del Consorci de Benestar Social Gironès- Salt. La 
tipologia de persones usuàries predominant són majors de 65 anys amb gran dependència i 
pèrdua de la funcionalitat per realitzar les activitats de vida diària. És per això que presenten 
la necessitat d’un/a cuidador/a o assistent personal. 

 

5.4.6.3. Drogodependències 

L’any 2008 les persones ateses als SSAP del Gironès per drogodependències van ser un total 
de 99, que representen una disminució respecte a les 126 de l’any 2007. No es disposen de 
dades específiques del municipi de Bordils. 
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5.4.6.4. Violència domèstica 

L’any 2008 les persones ateses als SSAP del Gironès per maltractaments van ser un total de 
330, que representen una augment respecte als 189 de l’any 2007. 

No es disposen de dades específiques del municipi de Bordils. 

 

5.4.6.5. Immigració 

Entre el col·lectiu de persones que els Serveis Socials tenen registrades en els punts d’acollida 
destaca en tots els municipis la presència de dones d’origen sudsaharià i del Marroc que 
presentaven característiques comunes: falta d’arrelament a l’entorn i perill d’aïllament social, 
manca d’expectatives futures respecte a la seva capacitació personal i promoció social i manca 
de formació bàsica instrumental. És per això que el 2008 es va organitzar una activitat 
d’acollida comunitària i de coneixement de l’entorn a Cassà de la Selva, Celrà i Bordils, amb la 
participació de 55 dones. 

 

El Consorci de Benestar Social del Gironès disposa del Servei Integral d’Acollida del Gironès 
que té com a objectiu fonamental i definitori d’adaptar i preparar la nostra societat a la 
diversitat i a la diferència cultural i afavorir processos d’incorporació de les persones 
nouvingudes a la dinàmica social d’acord amb els principis d’igualtat de drets. El Consorci 
compta amb 4 punts locals d’acollida en els pobles de Bordils, Celrà, Cassà de la Selva i Flaçà. 
Al llarg del 2008 el Servei d’Acollida i Mediació va registrat un total de 2.654 demandes, 
moltes de les quals corresponien a sol·licituds de mediacions per part d’altres serveis 
comunitaris. 
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5.5. Educació 

Aquest punt fa referència a l’oferta educativa reglada de la que pren part la població de 
Bordils, així com l’oferta educativa no reglada que s’organitza des del propi municipi. 

5.5.1. Població escolar. Nivells educatius per nuclis de població 

Bordils disposa del centre escolar públic, el CEIP Bordils, escola d’educació infantil i primària 
d’una sola línia. El municipi també disposa d’una llar d’infants, la Llar d’Infants Petit Príncep. El 
CEIP Bordils està adscrit a l’IES de Celrà, centre públic, a on es cursa l’Educació Secundària 
Obligatòria, així com Batxillerat en la modalitat de ciències i tecnologia i la d’humanitats i 
ciències socials. 

• El CEIP Bordils, centre públic que destina la seva oferta educativa als nens/es de 3 a 12 
anys. Al CEIP Bordils en el curs 2009-2010 hi ha 200 alumnes matriculats, amb un equip 
de mestres format per 15 persones més un mestre de religió a temps parcial. La població 
entre 3 i 12 dels municipis de Bordils, Madremanya i Sant Martí Vell estan adscrits a aquest 
centre públic educatiu. 

El CEIP Bordils disposa de nou aules, sis per primària i tres aules per parvulari; una aula de 
plàstica on a més s'hi fa el teatre i la psicomotricitat; una aula d'informàtica; un laboratori i 
aula d'audiovisuals, una aula d’anglès i música i finalment una biblioteca. El curs 2008-
2009 es va inaugurar el pavelló. 

Participació del centre educatiu: 

- Projecte d'Innovació Educativa d'Audiovisuals des del curs 2005-2006 

- Projecte d'Innovació PuntEdu de biblioteques escolars des del curs 2006-2007 

- Projecte d'Escoles Verdes 

- Projecte de Llengües Estrangeres 

- Activitat Cinema en Curs 

• Llar d’Infants Petit Príncep, centre privat, que la seva oferta educativa va dirigida als nens i 
nenes de 0 a 3 anys. L’oferta de places a la Llar d’Infants Petit Príncep, l’any 2006, era de 
30. En l’assignació de places públiques de nova creació per el període 2004-2008 es 
preveien un total de 15, que a inicis de 2010 no s’han creat. 

 

Per cursar els estudis d’ensenyament secundari obligatori, així com el batxillerat, els alumnes 
de Bordils s’han de desplaçar a altres municipis; a Celrà o a Girona per proximitat. L’àrea 
d’ensenyament del Consell Comarcal del Gironès gestiona l’oferta de transport escolar de la 
comarca del Gironès. Entre les rutes que organitza hi ha: 

• Ruta 022: Aproxima al CEIP de Bordils, els alumnes provinents del municipi de 
Madremanya i de Sant Martí Vell. 

• Ruta 016: Aproxima els alumnes dels municipis de Bordils i Juià a l’IES de Celrà. 

• Ruta 034: Aproxima els alumnes del municipi de Flaçà, Sant Joan de Mollet, Bordils i Celrà 
a l’IES de Celrà i continua fins al Centre d’Educació Especial Font de l’Abella a Girona. 
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Font: Consell Comarcal del Gironès. Àrea d’Ensenyament, curs 2009-2010 

 

Més de la meitat de la població es concentrava, l'any 2001, amb un nivell d’instrucció de 
primer grau, d’ESO, EGB i Batxillerat elemental. La població de Bordils tenia uns percentatges 
inferiors al Gironès i a Catalunya en quan al nivell d’instrucció de Formació Professional, i el 
mateix passava amb el nivell d’instrucció de Batxillerat superior. Pel que fa a Diplomatures i 
Llicenciatures, els percentatges de Bordils també es trobaven per sota dels del Gironès i de 
Catalunya.  

Taula 5.5-1: Població de 10 anys i més segons nivell d’instrucció (%). Bordils. Any 2001. 

Nivell d’instrucció Bordils Gironès Catalunya 

No sap llegir o escriure 2,84 2,30 2,27 

Sense estudis 11,77 10,33 11,47 

Primer grau 30,47 25,33 26,22 

ESO, EGB, Batx. elemental 26,96 27,07 25,57 

FP grau mitjà 5,59 4,99 5,40 

FP grau superior 3,34 4,34 5,26 

Batxillerat superior 8,43 11,47 11,01 

Diplomatura 5,76 6,82 6,14 

Llicenciatura i doctorat 4,84 7,35 6,66 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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5.5.2. Oferta educativa 

5.5.2.1. Educació formal (centres públics i privats) 

La població en edat escolar del municipi de Bordils li correspon l’oferta educativa del seu propi 
municipi (pel que fa a educació infantil i primària) i la del municipi de Celrà pel que fa a nivells 
superiors d’educació. 

Les Llars d'Infants tenen unes característiques més comunes amb el marc familiar, amb més 
flexibilitat quant al temps i la forma d'acolliment, adequant-se sovint a les necessitats de la 
família a la qual serveix, amb una relació més intensa amb els pares i les mares. D'altra 
banda, les Llars d'Infants acostumen a ser institucions diferenciades amb espais i 
organitzacions pròpies. 

En el Parvulari els grups poden ser més nombrosos i sovint forma part d'una comunitat 
educativa més àmplia, a la qual ha de vincular-se de forma coherent. No obstant, ha de 
mantenir la seva funció de suport i cooperació educativa amb la família. 

La finalitat de l’Educació primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les 
competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social; adquirir 
les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a la 
lectura i a l'escriptura, al càlcul, a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, a 
l'autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal, a la resolució de 
problemes i als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència, el rebuig de tot 
tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe; desenvolupar la competència 
d'expressar el que s'ha après, d'explicar amb raons coherents, fiables i ben justificades el seu 
punt de vista i la seva opinió, de saber escoltar el punt de vista dels altres amb respecte i 
d'arribar a acords quan sigui necessari; desenvolupar les habilitats socials, d'esforç, treball i 
estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat; conèixer els elements bàsics de 
la llengua, la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin el seu 
arrelament. 

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assegurar 
un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials 
relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de 
la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la 
igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l'autonomia personal, la corresponsabilitat 
i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes 
científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i 
arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de 
treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i 
l’afectivitat de tots els nois i les noies. 

En el Batxillerat es proporcionen estudis polivalents, integradors, flexibles i orientadors. A 
més, pretenen que, en una societat culturalment i tècnicament canviant, es garanteixi la 
formació integral de l’alumnat, és a dir, la seva maduració intel·lectual i humana, l'adquisició i 
la integració de nous sabers i habilitats, el contacte amb components fonamentals de la 
civilització actual —Llengua, Història, Pensament, Ciència, Tecnologia i Art—, l'adquisició d'una 
metodologia adient i una visió del món des de bases sòlides, a més de preparar per a estudis 
posteriors, tant professionals com universitaris, homologables amb l'entorn europeu i per a la 
vida laboral. 

Els centres d’ensenyament de referència de la població escolar de Bordils són: 

Taula 5.5-2: Oferta educativa per la població escolar de Bordils segons proximitat. 
Curs 2009 - 2010. 

Centre Titularitat ensenyaments edats 
LLI Petit Príncep 
(Bordils) 

Privat educació infantil (llar d’infants) 0-3 

educació infantil (parvulari) 3-6 
CEIP Bordils Públic 

educació primària 6-12 
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Taula 5.5-2: Oferta educativa per la població escolar de Bordils segons proximitat. 
Curs 2009 - 2010. 

Centre Titularitat ensenyaments edats 

educació secundària obligatòria 12-16 

modalitat de ciències i tecnologia IES de Celrà Públic 
batxillerat 

modalitat d’humanitats i c. socials 
16-18 

curs de preparació de la prova d'accés als cicles 
formatius de grau superior 

- 

educació secundària obligatòria 12-16 
modalitat de ciències i tecnologia 

modalitat d’arts batxillerat 
modalitat d’humanitats i c. socials 
equips i inst. electrotècniques 

comerç 
obres de la construcció 

mecanització 
muntatge i manteniment d'inst. de 

fred, climatització i calor 

cures auxiliars d'infermeria 

farmàcia 
perruqueria 

estètica personal decorativa 

Inst. i manteniment electromecànic 
de maquinària i conducció de línies 

cuina 
pastisseria i forneria 

serveis de restaurant i bar 
gestió administrativa 

electromecànica de vehicles 
carrosseria 

equips electrònics de consum 

cicle 
formatiu – 
Grau mitjà 

laboratori 
sistemes de regulació i control 

automàtics 
higiene bucodental 

laboratori de diagnòstic clínic 
documentació sanitària 

estètica 
projectes de construcció 
realització i plans d'obres 

instal·lacions electrotècniques 
prevenció de riscos professionals 

agències de viatges 
allotjament 

informació i comercialització 
turístiques 

animació turística 
secretariat 

administració i finances 
automoció 

anàlisi i control 
educació infantil 

- Instituts públics 
d’ensenyament 
secundari de la ciutat 
de Girona - 

Públics 

cicle 
formatiu – 

Grau 
superior 

integració social 

16-18 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’educació 
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5.5.2.2. Ensenyament no formal 

El municipi de Bordils disposa d’una oferta educativa no reglada, que consisteix en cursos i 
altres activitats. Entre la varietat de cursos de 2009-2010 destaquem: 

• Curs de fotografia bàsica 

• Curs de fotografia avançada 

• Ioga 

• Gimnàstica terapèutica en grup 

• Manteniment per a la gent gran 

• Manteniment aeròbic 

• Escola esportiva - iniciació 

• Tallers de Dj. 

• Disseny (photoshop, illustrator,...) 

• Cuina fàcil 

• Percussió festiva 

• Curs de percussió (Zona jove de la llera del 
Ter) 

• Taller de maquillatge (Zona jove de la llera 
del Ter) 

• Curs de monitors/es en el lleure (Zona jove 
de la llera del Ter) 

• Curs de retoc fotogràfic (Zona jove de la 
llera del Ter) 

 

El Pla Educatiu d’Entorn “LA LLERA DEL TER”, que comparteixen els municipis de Flaçà, Celrà i 
Bordils, és una Xarxa d'Intercanvis de Coneixements i Serveis, espai d'intercanvi de sabers, 
experiències, accions i serveis, sense ànim lucratiu i obert a tothom. Es poden oferir o rebre 
coneixements tant de tipus intel·lectual com de contingut tècnic o artístic, així com compartir 
accions i coses que comportin un benefici mutu. 

En el municipi de Bordils hi és present el Casal la Gresca, que treballa en el camp de l’educació 
en el lleure organitzant casals i colònies d’estiu. 

 

5.5.3. Educació ambiental 

El Consell Comarcal del Gironès realitza el Programa d’educació per al desenvolupament 
sostenible, que ofereix activitats d’educació a la natura, dirigit als centres escolars, per tal de 
conèixer els espais naturals de la comarca del Gironès. L’oferta d’activitats també comprèn 
tallers que es realitzen en els centres escolars i abasta els principals temes que tenen 
transcendència en la qualitat del medi ambient i promouen l’educació per al desenvolupament 
sostenible. 

A part, el Consell Comarcal del Gironès també realitza Campanyes d’educació ambiental com 
les que aquí es presenten. 

• Concurs de fotografia naturalista infantil  

• Campanya d'estalvi d'aigua 

• Festa del Fem Ambient 

• Campanya dels gots reutilitzables 

• Guia didàctica dels residus 

• Campanyes de comunicació de la recollida 
selectiva de la FORM 

• Campanya de prevenció de residus 
municipals 

• Papereres per a la recollida selectiva de 
paper/cartró i envasos lleugers 

• Prevenció de residus a les escoles 

• Escoles per a la sostenibilitat al Gironès 

• Compostatge casolà 

• Els comerços triem menys residus 

• Curs de bones pràctiques ambientals per a 
restaurants i oficines 

• Campanya de recollida selectiva d'olis 
vegetals 

• Guies de bones pràctiques ambientals 
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5.6. Associacionisme i activitat cultural 

5.6.1. Associacions i entitats 

Actualment al municipi de Bordils s’han identificat vàries associacions i entitats amb temàtica 
variada: 

• AMPA CEIP Bordils. Associació, sense ànim 
de lucre, de mares i pares del CEIP Bordils. 

• Associació “Cubanos en Catalunya” 

• Associació juvenil la Pioixa. 

• Associació Lleure lliure de Bordils 

• Casal de Bordils La Gresca 

• Consell Escolar 

• Consell Parroquial 

• Gent per Bordils 

• Plataforma el Tren Viu 

• Comunitat de regants Sèquia Vinyals 

• Coral Sant Esteve de Bordils (cultural) 

• Jovent de Bordils (juvenil) 

• Futbol Veterans Bordils – Penya Blau-grana 
(esportiva) 

• Voluntariat de Bordils (social) 

• Club Handbol Bordils 

• Club Atlètic Bordils 

• Llar de jubilats i pensionistes 

• Germandat de donadors de sang 

 

5.6.2. Equipaments municipals 

Els equipaments municipals del municipi de Bordils són els següents: 

• Pavelló Blanc i verd l 

• Pavelló polivalent del torrentó 

• Casal 

• Pista vella 

• Ajuntament vell 

• Ajuntament 

• Dispensari 

• Casal d’avis 

• Local jove 
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5.6.3. Oferta cultural 

Entre l’oferta cultural del municipi cal destacar la Festa Major de Bordils, organitzada a finals 
d’agost pel Jovent de Bordils, amb diferents activitats com són l’audició d’havaneres i de 
sardanes, dibuix infantil, torneig de futbolí, jocs de cucanya, l’Encivada’t tour, concerts, la 
Gran Cercavila, l’elecció de l’hereu i la pubilla,etc. 

Tant a el Casal com en el Pavelló s’hi organitzen diferents activitats com concerts, teatre,... 
organitza’t ja sigui per algunes entitats o associació del municipi, així com per alguna 
administració pública. Entre altres coses, al municipi de Bordils s’hi realitza una part de la 
programació del cicle de teatre al Gironès, Escenaris, organitzat pel Consell Comarcal del 
Gironès i la Diputació de Girona. 

 

5.6.4. Participació ciutadana 

Per participació ciutadana s’entén totes aquelles activitats adreçades a influir directa o 
indirectament de forma vinculant en les polítiques públiques. 

La participació electoral, registrada a Bordils, en les diferents eleccions del Parlament de 
Catalunya, del Congrés dels Diputats, del Parlament Europeu, de les Municipals i del 
Referèndum per l’Estatut de Catalunya, va estar per sobre de la participació en el conjunt de la 
comarca del Gironès i de Catalunya. Amb les eleccions institucionals més recents, les del 
Parlament Europeu de l’any 2009, a Bordils hi va haver una participació del 39,33% de 
l’electorat, superior a la participació del Gironès i de Catalunya. Pel que fa a la participació en 
el referèndum sobre la consulta sobre la independència, finals del 2009, la participació va ser 
del 35,87%. 

Taula 5.6-1: Participació electoral (%). Bordils. Període 1999-2006. 

Parlament de Catalunya 

 Bordils Gironès Catalunya 

2006 64,43 59,17 56,78 

2003 75,84 67,46 63,68 

1999 71,12 63,71 59,9 

Congrés dels Diputats 

 Bordils Gironès Catalunya 

2008 76,65 71,06 70,30 

2004 82,13 78,56 76,96 

2000 69,91 66,42 64,7 

Parlament Europeu 

 Bordils Gironès Catalunya 

2009 39,33 36,53 36,94 

2004 46,79 41,32 40,24 

1999 59,32 59,74 55,52 

Eleccions Municipals 

 Bordils Gironès Catalunya 

2007 66,64 57,23 53,69 

2003 77,18 64,16 61,27 

1999 59,29 60,25 55,5 

Referèndum per l’Estatut de Catalunya 

 Bordils Gironès Catalunya 
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Taula 5.6-1: Participació electoral (%). Bordils. Període 1999-2006. 

2006 58,22 51,8 48,9 

Consulta sobre la independència 

 Bordils Gironès Catalunya 

2009 35,87 - - 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

5.6.5. Identitat ciutadana 

La identitat ciutadana, va lligada amb el fet de pertànyer a un col·lectiu, en aquest cas a la 
ciutadania de Bordils. Les expressions col·lectives del municipi, com són la festa major, les 
diferents activitats culturals, etc. i els valors històrics i culturals ajuden a estructurar aquest 
sentiment col·lectiu d’identitat ciutadana. 
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5.7. Seguretat ciutadana 

5.7.1. Seguretat viària 

La seguretat viària fa referència als problemes del trànsit i de seguretat. 

En el municipi de Bordils no hi ha cos de policia municipal ni de guàrdia municipal. La vigilància 
i seguretat ciutadana és responsabilitat dels Mossos d’Esquadra. Bordils es troba comprès a la 
Regió Policial de Girona, dels serveis territorials dels Mossos d’Esquadra i concretament dins 
l’Àrea Bàsica Policial Gironès – Pla de l’Estany. El cos de Mossos d’Esquadra té quatre àmbits 
d’actuació: seguretat ciutadana, administració, investigació i trànsit. 

• La comissaria dels Mossos d’Esquadra en matèria d’investigació i seguretat ciutadana, de l’Àrea 
Bàsica, es localitza a Girona. 

• La comissaria dels Mossos d’Esquadra en matèria de Trànsit, de l’A.R.T. Girona, es localitza a Girona. 

 

5.7.2. Accidentalitat i nivells de victimització 

El accidents amb víctimes a les carreteres de la comarca del Gironès el 2008 van ser un total 
de 743, dels quals, 460 en zones urbanes i 283 en zones interurbanes. 

D’aquests accidents a les carreteres del Gironès, les víctimes es divideixen segons la seva 
condició de: conductor/a, passatger/a o vianant. El major número de víctimes es produeix amb 
els conductors i és notable l’augment de víctimes vianants en zona urbana respecte a les zones 
interurbanes. 

Taula 5.7-1: Víctimes segons la seva condició. Gironès. Any 2008. 

Zona urbana Zona interurbana 
 

Conductor/a Passatger/a Vianant Conductor/a Passatger/a Vianant 

Gironès 401 109 70 313 152 6 
Font: Anuari estadístic d’accidents a Catalunya. Servei Català de Trànsit; Generalitat de Catalunya. Any 2008 

 

Els morts en accidents de trànsit l’any 2009 al Gironès van ser un total 9, un 30,8% menys 
respecte a les morts de l’any 2008, un total 13. 

A les comarques de Girona, l’any 2009, les col·lisions frontals i les sortides via van concentrar 
el 62,3% del total d’accidents mortals. 

 

5.7.3. Nivells de seguretat ciutadana 

L’anàlisi de la conflictivitat sempre és difícil d’avaluar i sovint passa per integrar les dades que 
es puguin donar des de diferents serveis del municipi (mossos d’esquadra, Serveis Socials) i 
les opinions de la societat municipal (associacions, comerciants, ...). 

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, en les principals incidències dels 463 habitatges 
principals del 2001, 19 habitatges havien patit problemes de delinqüència o vandalisme, 
mentre que els 444 restants no. No es disposen de dades més actualitzades. 

 

5.7.4. Conflictivitat i nivells de convivència ciutadana 

La convivència ciutadana es considera majoritàriament bona i no hi ha, actualment, elements 
que alterin la convivència ciutadana. 

Amb la posada en marxa de la Xarxa d'Intercanvis de Coneixements i Serveis, es pretén posar 
a l'abast dels municipis de la Llera del Ter, entre els quals hi ha Bordils, un instrument valuós 
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d'aprenentatge, d'intercanvi relacional, d'integració i de cooperació comunitària, 
independentment de l'edat, gènere, religió, origen, estatus social, etc. 

 

5.8. Organització i gestió municipal 

5.8.1. Organització dels serveis municipals 

L’organització dels serveis municipals de Bordils s’estructura en àrees de gestió municipal. 

Taula 5.8-1: Àrees de gestió municipal a Bordils. Pacte de govern 2007-2011. 

Àrea Titularitat Competències 

Alcaldia, urbanisme, 
habitatge i serveis 

Alcaldessa 

- Atenció general al ciutadà 

- Coordinació regidories i àrees 

- Participació ciutadana 

- Règim intern 

- Governació 

- Presidència d’organismes municipals 

- Mobilitat 

- Urbanisme 

1er Tinent d’Alcalde 

- Cultura 

- Esports 

- Relacions institucionals amb l’Alcaldessa 

- Coordinació anual i trimestral de totes les activitats del 
poble 

- Creació i coordinació de la Comissió de festes 

- Responsable municipal de promoció i organització 
d’espectacles públics, cavalcades i festes tradicionals del 
poble 

- Responsable municipal de promoció i organització de 
fires, jornades, concursos o altres iniciatives turístiques, 
sempre en coordinació amb l’àrea d’Hisenda, 
Desenvolupament Local, Consum i Promoció Econòmica 

- Campanyes de sensibilització ciutadanes. 
Agermanaments solidaris. Suport a organitzacions no 
governamentals locals. Convocatòria de projectes de 
cooperació. Ajudes d’emergència 

- Cooperació i solidaritat 

Cultura, esports i 
cooperació 

Regidor delegat de 
Difusió Cultural 

- Relació i coordinació amb les entitats culturals i de 
lleure 

- Co-representant municipal de promoció i organització 
d’espectacles públics, cavalcades i festes tradicionals del 
poble 

- Co-representant municipal de promoció i organització 
de fires, jornades, concursos o altres iniciatives 
turístiques, sempre en coordinació amb l’àrea d’Hisenda, 
Desenvolupament Local i Promoció Econòmica 

Medi ambient i 
sostenibilitat 

2on Tinent d’Alcalde 

- Serveis públics 

- Neteja 

- Cementiri 

- Medi ambient 
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Taula 5.8-1: Àrees de gestió municipal a Bordils. Pacte de govern 2007-2011. 

Àrea Titularitat Competències 

Economia, hisenda i 
planificació 

Regidor 

- Intervenció i tresoreria 

- Fiscalitat 

- Comerç i turisme 

- Ocupació 

- Promoció econòmica 

Educació, salut, gent 
gran, serveis socials i 
igualtat 

Regidora 

- Sanitat i salubritat pública 

- Serveis socials 

- Educació 

- Promoció social 

Joventut, noves 
tecnologies i 
comunicació 

Regidor 

- Joventut 

- Noves tecnologies 

- Mitjans de comunicació 
Font: Ajuntament de Bordils 
 

Les empreses que donen els serveis de subministrament al municipi són els següents: 

• PRODAISA: Servei d’aigües 

• FECSA-ENDESA: Servei electricitat 

• GAS NATURAL: Gas 

• SERSALL 95, S.L: Recollida de residus 

• GELI: Neteja viària, en conveni amb el Consell comarcal 

• Consell comarcal mitjançant empreses concessionàries 

 

5.8.2. Serveis implicats en la gestió ambiental del municipi 

En aquest punt es tracta les accions realitzades pel municipi per arribar a la sostenibilitat 
ambiental, econòmica i social. La majoria d’aquestes accions es duen a terme mitjançant un 
conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Gironès per la gestió de serveis per l’àrea 
de Medi Ambient d’aquest últim: 

• Gestió del servei de recollida selectiva de les fraccions de vidre, paper/cartró i envasos lleugers, tant 
la recollida selectiva com el transport a un gestor autoritzat. 

• Recollida selectiva de la fracció orgànica 

• Gestió de la recollida de mobles i trastos vells i el seu tractament. 

• Servei de neteja viària 

• Gestió de la deixalleria comarcal de Celrà, a la qual està adscrit el municipi de Bordils. 
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5.8.3. Coordinació administrativa 

L’horari d’atenció al públic de les oficines municipals de Bordils és de dilluns a divendres de 
9:15h del matí a 14:00h del migdia i de 15:00h a 17:00h de la tarda. A més es pot disposar 
de l’atenció municipal diària per part d’un regidor de 2 hores. 

Taula 5.8-2: Atenció municipal diària dels regidors. Bordils. Període 2007-2011. 

Regidor Dia i hora 

Alcaldessa Dijous 13 a 15 h 

1er Tinent d’Alcalde de Cultura, Esports i Cooperació Dijous 17 a 19 h 

2on Tinent d’Alcalde de Medi Ambient i Sostenibilitat Dimecres 13 a 15 h 

Regidor d’Hisenda, Desenvolupament Local, Consum i Promoció Econòmica Dimarts 13 a 15 h 

Regidora d’Educació, Salut, Gent Gran, Serveis Socials i Igualtat Divendres 13 a 15 h 

Regidor de Joventut i Noves Tecnologies Dilluns 13 a 15 h 
Font: Pacte de Govern. Ajuntament de Bordils 

 

A més es disposa els dijous d’11:00 a 14:00 hores de l’Arquitecte municipal. Així mateix, de 
l’Educadora social cada dilluns de 10:00 a 14:00 i de l’Assistent social cada dijous  de 10:30 a 
11:00 hores. També es disposa de Jutjat els dijous de 9:30 a 12:00 hores. 

A partir de l’e-TRAM (tràmits on-line) es pot demanar cita amb el càrrec electe o el tècnic 
municipal, així com trametre les queixes, els suggeriments i les incidències. 

 

Les sessions plenàries ordinàries del consistori municipal es realitzen una vegada al mes. 
L’organització i coordinació interna de l’Ajuntament s’estableix a partir de: 

• La Junta de Govern, que es reuneix amb una periodicitat setmanal. 

• La Comissió de seguiment del pacte (Àrea d’Alcaldia), que es reuneix amb una periodicitat trimestral. 

• Comissió de comunicació interna (Àrea d’Alcaldia), que es reuneix amb una periodicitat quinzenal. 

• Comissió informativa d’hisenda (Àrea d’Economia, Hisenda i Planificació), que es reuneix amb una 
periodicitat bimensual. 

• Comissió informativa d’urbanisme i habitatge (Àrea d’Alcaldia), que es reuneix amb una periodicitat 
mensual. 

• Comissió de festes (Àrea de Cultura, Esports i Cooperació), que es reuneix amb una periodicitat 
trimestral i quan s’escau segons la programació d’activitats. 

 

El Consistori municipal té representació en vàries institucions i organismes oficials: 

• Consorci Alba-Ter. 

• Consell Escolar. 

• Pla d’Entorn. 

• Consorci Transport. 

• Consorci benestar Social Gironès - Salt 

• Agenda 21 dels municipis de Bordils, Juià, Sant Joan de Mollet i Sant Martí Vell. 
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El pressupost de la corporació municipal per l’exercici 2009 presenta un balanç anivellat en 
despeses i ingressos en la quantitat de 2.360.187,00 €. La plantilla de personal municipal en 
l’exercici de 2009 és el següent: 

Taula 5.8-3: Plantilla de personal a l’Ajuntament de Bordils. Any 2009. 

 Característiques Càrrec Grup  Nombre 
Places 

Dedicació 

Habilitació Nacional Secretari – 
Interventor 

A1 1 Complerta 
Personal 
Funcionari Escala 

Administració 
General 

Auxiliar - 
Administrativa 

C2 1 Complerta 

Oficial primera C2 1 Complerta 
Operaris neteja C2 3 Complerta 

Arquitecte A1 1 Parcial 8h/s 
Agutzil - Conserge C2 1 Parcial 13,5 
Arquitecte tècnic A2 1 Parcial 28h/s 

Personal 
Laboral 

Auxiliar administrativa C2 2 Complerta 
Font: BOP de Girona núm. 63 (1 d’abril de 2009) 

 

5.8.4. Gestió ambiental als serveis municipals 

L'ajuntament de Bordils no ha implantat cap sistema de gestió ambiental dels serveis 
municipals (EMAS), si bé realitza accions d'ambientalització com la recollida selectiva dels 
residus que origina, la utilització de paper reciclat i la reutilització del paper a doble cara. 

En la Declaració Ambiental del Consell Comarcal del Gironès (febrer 2009), un dels eixos del 
Sistema de Gestió Ambiental del Consell és l’ambientalització de tots els subministraments i 
serveis públics que ofereix l’Àrea de Medi Ambient, algun dels quals s’ofereix al municipi de 
Bordils. Des del Consell Comarcal, entre d’altres, s’ofereixen diversos serveis com la gestió 
dels vehicles fora d’ús, l'ambientalització de festes, el foment de la recollida selectiva, etc. 
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B. Diagnosi estratègica  

5.9. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica 

Augment poblacional 

 

La població del municipi de Bordils ha crescut des d’inicis del segle XX, exceptuant el 
decreixement de població durant les dècades dels any 20 i els anys 30 del segle passat.  

Actualment, el municipi està immers en un rejoveniment de la seva població: més del 16% 
de la població, té entre 0 i 14 anys l’any 2009, mentre que aproximadament un 68% de la 
població tenia entre 15 i 64 anys. 

Des de fa tres dècades, el creixement natural del municipi ha estat positiu amb un augment 
net d’uns 74 habitants, mentre que el saldo migratori també ha estat positiu en les dos 
últimes dècades, no així el saldo migratori interior de l’última dècada que ha estat negatiu.  

La població del municipi es troba dispersa entre el nucli de Bordils i el veïnat del Rissec, amb 
una distribució territorial capitalitzada pel nucli urbà de Bordils. El 97,29% de la població viu 
al nucli de Bordils. 

Evolució del cens de població  

 
Font: Instituto nacional de estadística i Ajuntament de Bordils 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Comparativa de l’estructura de població (%). Any 2009 

 0-14 anys 15-64 anys 65 anys i més 

Bordils 16,74 68,13 15,13 

Gironès 16,8 69,8 13,4 

Província de Girona 15,59 68,91 15,50 

Catalunya 14,98 68,73 16,29 
Font: Instituto nacional de estadística i Institut d’estadística de Catalunya 
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Creixement del nombre d’habitatges 

 

En els últims anys, des del 2001, la construcció de nous habitatges a Bordils ha augmentat. 
La majoria d’aquests nous habitatges estan destinats a primera residència, concretament un 
93’56% dels habitatges durant l’any 2001, mentre que les segones residències 
representaven un 6,44% i els habitatges vacants un 15,08%. 

Segons estimacions fetes, actualment a Bordils hi ha uns 740 habitatges. 

Durant els últims anys hi ha hagut una evolució irregular del nombre d’habitatges acabats i 
contractats: els anys amb més habitatges contractats van ser el 2005 i el 2006, per sobre 
els 35 habitatges contractats respectivament, i pel que fa als habitatges acabats l’any amb 
un major nombre ha estat el 2006, per sobre els 45, molt per sobre de la resta d’anys del 
període. A partir del 2007 en els habitatges nous i del 2008 en els rehabilitats es produeix 
un clar descens en el nombre d’habitatges contractats, segurament a conseqüència de la 
crisi econòmica que en aquest període afecta plenament al sector de la construcció. 

El municipi presenta una urbanització de baixa densitat amb predomini dels edificis amb un 
habitatge, majoritàriament amb bon estat de conservació i amb predomini dels habitatges 
amb una superfície de 150 o més m2, seguits pels habitatges amb una superfície entre 91 i 
110 m2.  
  Habitatges contractats. Període 2000-2009       Habitatges acabats. Període 2000-2009 
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Font: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona 

 

Construcció d’habitatges i evolució demogràfica. Període 1986-2009 
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Font: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona 
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Serveis sanitaris, educatius i socials 

Pel que fa al servei sanitari, Bordils disposa d’un Consultori Local on la població del municipi 
pot accedir a les consultes mèdiques de l’equip del Centre d’atenció primària del CAP de 
Celrà. El Consultori Local resta dóna assistència mèdica de dilluns a divendres de 8:30h del 
matí a 14:00h del migdia. 

En quan a serveis educatius, Bordils disposa de dos centres escolars: el CEIP Bordils i la Llar 
d’Infants Petit Príncep; centres públic i privat respectivament. L’oferta educativa del CEIP 
Bordils és per nens i nenes de 3 a 12 anys, mentre que la Llar d’Infants és per nens i nenes 
de 0 a 3 anys. El CEIP Bordils està adscrit a l’IES de Celrà, a on es cursa l’Educació 
Secundària Obligatòria. 

Pel que fa a serveis socials, Bordils està dins el consorci benestar social Gironès-Salt i 
integrat en l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària VI, amb seu al municipi de Celrà. Aquests 
equips (EBASP) porten a terme funcions d’informació, orientació i assessorament social, 
intervenció i diagnosi de determinades necessitats socials. Estan formats per un/a 
Treballador/a Social (TS) i per un/a Educador/a Social (ED). 

Degut a les característiques de la població del municipi de Bordils es creuen adequats els 
serveis sanitaris, educatius i socials presents actualment al municipi. S’ha de tenir en 
compte que Celrà, població de referència i de la qual depenen la majoria de serveis, és un 
municipi amb un volum poblacional molt més gran i que es troba a una distància molt 
propera del municipi de Bordils amb connexió diària amb transport públic, tant pel que fa al 
ferroviari com pel que fa a l’autobús. 

 

Protecció i seguretat ciutadana 

En el municipi de Bordils no hi ha cos de policia municipal ni de guàrdia municipal. La 
vigilància i seguretat ciutadana és responsabilitat dels Mossos d’Esquadra. Bordils es troba 
comprès a la Regió Policial de Girona, dels serveis territorials dels Mossos d’Esquadra i 
concretament dins l’Àrea Bàsica Policial Gironès – Pla de l’Estany. 

La Xarxa d'Intercanvis de Coneixements i Serveis és un instrument valuós d'aprenentatge, 
d'intercanvi relacional, d'integració i de cooperació comunitària, independentment de l'edat, 
gènere, religió, origen, estatus social, etc. 

Segons la població del municipi de Bordils i els nivells d’incidència no es creu necessari la 
creació d’una policia municipal per vetllar per la protecció i la seguretat al municipi. 

 

Associacionisme i activitat cultural 

 

Al municipi de Bordils hi ha un bon nombre d’entitats de diferent temàtica, amb una bona 
representació de les entitats esportives i de les juvenils. Les entitats són principalment les 
que s’encarreguen de dinamitzar l’activitat cultural. 

L’elevat percentatge de població jove del municipi, juntament amb la importància que té 
l’associacionisme juvenil al municipi és necessari la implementació del Pla Local de Joventut. 

 

 

Gestió ambiental dels serveis municipals 

Gran part de la gestió ambiental dels serveis municipals es duu a terme mitjançant convenis 
amb el Consell Comarcal del Gironès que és qui presta el servei. 

Des del consistori municipal no s'ha implantat cap sistema de gestió ambiental dels serveis 
municipals (EMAS), si bé es realitzen accions d'ambientalització pròpies de les oficines. 
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5.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

Augment de població els últims 70 anys 

Predomini de la primera residència 

El municipi disposa del millor percentatge en edificacions amb un estat bo 

Bordils disposa de Consultori Local mèdic 

Creixement natural positiu durant el període 1975-2008 

Saldo migratori exterior positiu durant els últims anys 

Elevat nombre d’entitats i associacions 

Bona cobertura de telecomunicacions 

Presència de transport públic escolar 

Oferta educativa localitzada dins del municipi fins els 12 anys 

Oferta cultural principalment gestionada per les entitats i associacions 

L’Ajuntament té implantat l’e-TRAM 

Hi ha dos espais públics del municipi amb accés gratuït a internet 

L’ajuntament disposa de Pla Local de Joventut 

 

Punts febles 

Saldo migratori interior negatiu en l’última dècada 

Inexistència d’habitatges de protecció oficial 

Oferta educativa d’ensenyament secundari obligatori localitzada fora del municipi 

La gestió ambiental als serveis municipals és millorable 

 

Oportunitats 

Rejoveniment de la població 

Descens del preu de l’habitatge 

Nou Pla d’Acció Social 2008-2011 de la Diputació de Girona 

Pla Educatiu d’Entorn “La Llera del Ter” 

S’està redactant una modificació puntual de les Normes de planejament de Bordils, per tal de 
poder construir 24 habitatges de protecció oficial 
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Amenaces 

Creixement elevat d’habitatges en els últims anys 

Nivells d’instrucció més baixos que a la comarca del Gironès i a Catalunya 

No creació d’habitatge social per a la gent gran del municipi 
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Annex 1. Bibliografia 

2. Descripció de l’entorn físic 
Publicacions 

- Resum meteorològic. Any 2007. Servei de Meteorologia de Catalunya 

- Atles de radiació solar a Catalunya 

- PEF Baix Ter. 2003. Agència Catalana de L’Aigua 

- Inventari d’Espais d’Interès Geològic a Catalunya 

- Informe sobre el cabal del Ter “La manca de cabal del riu Ter; Bases Ambientals i informatives 
per a reclamar la recuperació del cabal. Catedra d’Ecositemes Mediterranis 

Cartografia 
- Plànol de sòls de l’àrea agrícola dels termes municipals de Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, 

Juià, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de ramis, Sant Martí Vell i Viladasens 
(Gironès). Lleida 2004. Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

Altres 
- Servei de Meteorologia de Catalunya 

- Institut geològic de Catalunya 

- Agència Catalana de l’Aigua 
 

3. Aspectes de Sostenibilitat ambienta 
 

3.1. Territori 
Publicacions 

- Pla d’Acció Comarcal per a la Sostenibilitat. Agenda 21 del Gironès. Consell Comarcal del Gironès 

- Pla director comarcal de connectivitat funcional. Consell Comarcal del Gironès 

- Pla de sostenibilitat energètica del Gironès. Consell Comarcal del Gironès 

- Inventari Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 

- Inventari Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 

Recursos d’internet 

- http://amicsarbres.blogspot.com 
- www.bttgirona.com 

Normativa 
- Pla Territorial General de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

- Pla Territorial Parcial de les Comarques de Girona. 2010. DPTiOP  

- Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 

- Pla de transport de viatgers de Catalunya, 2008 – 2012 

- Pla General de Política Forestal  

- Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 

- Programa de sanejament d’aigües residuals industrials 

- Text refós de les NSP de Bordils.2005 

- Llei 12/2006, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural 

Cartografia 
- MCSC 2ed. CREAF (1993 i 2003). 

- Ortoexpres. Institut Cartogràfic de Catalunya  

Altres 
- Generalitat de Catalunya 

- Institut Cartogràfic de Catalunya 

- Google Earth. 

- Google maps 

- Ajuntament de Bordils 

- Consell Comarcal del Gironès 

- Centre BTT Gironès. Consell Comarcal del Gironès 
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3.2. Biodiversitat i paisatge 
Publicacions 

- Pla Innuncat. Generalitat de Catalunya 

- Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines. Diputació de Girona. 
Any 2009. 

- Pla Director de connectivitat funcional del Gironès. Consell Comarcal del Gironès 

- Planificació de l’Espai fluvial de les Conques del Baix Ter. ACA 

- Diagnosi d’espais connectors de la Demarcació de Girona. Diputació de Girona. Any 2005. 

- La manca de Cabal al riu Ter. Bases ambientals i normatives per a reclamar la recuperació del 
cabal. Càtedra d’ecosistemes Litorals mediterranis. Any 2009. 

- Document IMPRESS. Agència catalana de l’Aigua 

Cartografia 
- Plànol de cobertes del sòl del DMAH 

Recursos d’internet 
- Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 

http://mediambient.gencat.net 

- Agència Catalana de l’Aigua 
http://aca-web.gencat.cat/aca/ 

- Banc de dades de Biodiversitat de Catalunya 
http://biodiver.bio.ub.es/biocat 

- Institut d’Estudis catalans 
http://ichn.iec.cat 

- L’ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona 
http://www.ateneunaturalista.org 

- Cerambycidae 
http://www.carambyx.uochb.cz 

- UK Moths 
http://ukmoths.org.uk 

Normativa 
- Llei 12/1985, d’espais naturals 

- Directiva 43/92/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats 
naturals i de la fauna i flora silvestres  

- Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 
92/43/CEE 

- Reial decret 1193/1998, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1997/1995 

- Ordre AAR/301/2009 pe la qual s’aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Poma 
de Girona 

Altres  
- Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Agència Catalana de l’Aigua 

- BIOCAT 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge 

- Departament d’Agricultura i Pesca 
 

3.3. Riscos Ambientals 
Publicacions 

- Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT) 

- Martí, J. El risc d’Erupcions volcàniques a Catalunya. 2008. RISKCat.CADS (Consell Assessor per 
al Desenvolupament Sostenible) 

- Copons, R. El risc d’esfondraments i subsidències a Catalunya. 2008. RISKCat. CADS (Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible) 

- Copons, R. El risc d’esllavissades a Catalunya2008. RISKCat. CADS (Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible) 
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- Anàlisi de les col·lisions amb ungulats a les carreteres de Catalunya. Demarcació de Girona.2007. 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Minuartia SL 

- Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), 

- Pla d’Inundacions de Catalunya (INUNCAT) 

- Pla d’Incendis Forestals de Catalunya (INFOCAT) 

- PEF Baix Ter. 2003. Agència Catalana de L’Aigua 

- Pla de Protecció civil. Bordils. Setembre 2009 

- Base de Dades d' Incendis des de 1968. Departament de Medi Ambient i Habitatge 

Normativa 
- Ordenança reguladora de l’aplicació al territori del municipi de Bordils, de fems, purins i fangs de 

depuradora 

Cartografia 
- Bases cartogràfiques del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

Altres 
- Agència catalana de l’Aigua 

- Ajuntament de Bordils 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 

3.4. Mobilitat 
Publicacions 

- Pla d’aforaments 2007, Direcció General de Carreteres. Generalitat de Catalunya 

- Pla de carreteres de Catalunya 

- Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC) 

Normativa 
- Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

- Llei 16/2002, de protecció de la contaminació acústica 

Altres 
- Institut d’Estadística de Catalunya 

- Departament de Política territorial i Obres públiques 

- Xarxa de Carreteres. Diputació de Girona. 

- ATM de l’Àrea de Girona 
 

3.5. Aigua 
Publicacions 

- Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Bordils 

- Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 

- Pla sectorial d’abastament d’aigua a Catalunya 

- Pla Innuncat. Generalitat de Catalunya 

- Informe de Sostenibilitat municipal i comarcal de les Comarques Gironines 2008. Observatori de 
Sostenibilitat de les Comarques Gironines. 

- Agenda 21 del Gironès 

Recursos d’internet 
- Agència Catalana de l’Aigua 

http://mediambient.gencat.net/aca/ca/inici.jsp 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
http://mediambient.gencat.net 

- Ajuntament de Bordils  
www.bordils.org 

Normativa 
- Directiva 76/464 relativa a disminuir substàncies perilloses en el medi aquàtic. 

- Directives 75/440, 79/869 i 80/68 en referència a la qualitat de l’aigua per consum humà. 

- Directiva 80/68 sobre la qualitat de les aigües subterrànies. 
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- Directiva 70/160 sobre les normatives d’aigua de bany. 

- Directiva 91/271 sobre aigües residuals urbanes. 

- Directiva 91/676 sobre contaminació de nitrats. 

- Directiva 86/278 sobre l’ús de fangs en agricultura. 

- Llei 29/85 d’aigües. 

- RD 1138/1990 sobre qualitat i control d’aigües de consum públic. 

- RD 606/2003 sobre domini públic. 

- Llei 17/87 refosa pel decret 1/98. 

- Llei 5/1990 sobre infraestructures hidràuliques. 

- Llei 6/1990 sobre ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

- Decret 188/199 de regulació de les deduccions sobre la tributació sobre l’aigua. 

- Llei 5/1981 de tractament i abocaments d’aigües residuals. 

- Llei 19/91sobre la reforma de la junta de sanejament. 

- Decret 320/1990 sobre el cànon de sanejament. 

- Llei 7/1994 i el decret 83/1996 que regula l’abocament d’aigües residuals. 

- Decret 130/03 on es reglamenten els serveis públics de sanejament. 

- Llei 6/99 d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

- Text refós de les NSP de Bordils.2005 

- Reglament de Serveis núm. 2 . egulador del Servei de Sanejament de Bordils 

Altres 
- Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- Inventari d’Espais d’Interès Geològic a Catalunya 

- Agència Catalana de l’Aigua 

- Institut Geològic de Catalunya 
 

3.6. Contaminació atmosfèrica 
Publicacions 

- Inventari d’emissions i fonts contaminants de Catalunya (EPER-CAT) 

- Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants de Catalunya (PRTR-CAT) 

- Criteris a aplicar a les explotacions ramaderes en la notificació de dades relatives a l’emissió de 
contaminants. Inventari d’emissions i fonts contaminants de Catalunya (EPER-CAT). Direcció 
General de Qualitat Ambiental. 

- Cens ramader (Departament Alimentació i Acció Rural) 

- Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH), versió de maig de 
2009. Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, 
Generalitat de Catalunya. 

Recursos d’internet 
- Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC).  

http://www.gencat.cat/diue/ambits/empresa/reic/consulta_reic/index.html 

- EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2009, Agència europea del Medi Ambient 
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009 

Normativa 
- Decret 122/1987, de 23 de setembre, del desplegament de al Llei 22/1983, de 21 de novembre, 

de Protecció de l’Ambient Atmosfèric, s’establia el Catàleg d’Activitats Potencialment 
Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA) 

- Directiva 2008/50/CE de 21 de maig, relativa a la qualitat de l’aire i una atmosfera més neta a 
Europa 

- Reial Decret 1073/2002, de 18 d’octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire en 
relació amb el diòxid de sobre, diòxid de nitrogen, òxids de nitrogen, partícules, plom, benzè i 
monòxid de carboni 

- Llei 22/1983 de protecció de l’ambient atmosfèric 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn 

- Decret 82/2005, de 3 de maig, Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001. 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Bordils 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  379 

Cartografia 
- Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa (desembre 2007) 

- Bases cartogràfiques del DMAH 

Altres 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge 

- Direcció General de Qualitat Ambiental 
 

3.7. Soroll 
Publicacions 

- "Una avaluació Dobris" sobre el medi ambient a Europa, Agencia europea del medi ambient 
(Buzón 16B, Müller, DG XI, CCE, comunicació personal basada en EE.UU. EPA, 1979). 

Normativa 
- Directiva 2000/14/CE, sobre l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

emissions sonores en l’entorn, que són degudes a les màquines d’ús a l’aire lliure, 8 de maig de 
2000.  

- Directiva 2002/30/CE, sobre l’establiment de normes i procediments per a la introducció de 
restriccions operatives relacionades amb el soroll en els aeroports comunitaris, 26 de març de 
2002.  

- Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, 25 de juny de 2002. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarolla la "Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emissiones 
acústicas. 

- RD 1909/1981 pel qual s’aprova la norma bàsica de la edificació NBE-CA-81 sobre condicions 
acústiques en els edificis 

- RD 2115/1982 que es modifica la primera. Finalment l’Ordre de 29 de setembre de 1988 per la 
qual s’aclareixen i corregeixen aspectes dels annexes de la NBE-CA-82. 

- Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció contra la contaminació acústica 

- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental 

- Text refós de les NSP de Bordils.2005 

Altres 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge 

- Ajuntament de Bordils 
 

3.8.Residus 
Normativa 

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. 

- Llei 15/2003, de 13 de juny, reguladora de residus.  

- Llei 9/2008, de 10 de juliol, reguladora de residus.  

- Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya (PROGREMIC) 2007-2012.  

- Ordenança comarcal reguladora de la gestió dels residus municipals a la comarca del Gironès 

- Llei 6/1993, reguladora de residus 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i 
modificacions. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova 
el Catàleg de residus de Catalunya.  

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 

- Ordenança reguladora de l’aplicació al territori del municipi de Bordils, de fems, purins i fangs de 
depuradora 

Altres 
- Agència de Residus de Catalunya 

- Consell Comarcal del Gironès 

- Ajuntament de Bordils 

- Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
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3.8. Energia 
Publicacions 

- “Carpeta didàctica sobre el gas natural”.Gas Natural – Unión Fenosa,  

- Pla de l’energia 2006 – 2015 

- Pla de Sostenibilitat Energètica del Gironès. Consell Comarcal del Gironès 

- Estructura de la producció bruta d’electricitat a Catalunya, INCAEN, 2007 

- Reglament de subministrament elèctric de Catalunya (RSEC) 

- Core Inventory of Air Emissions Methodology, 2003 

- Pla d’adequació municipal d’enllumenat públic de Bordils, Consell Comarcal del Gironès, 2007 

Recursos d’internet 
- Gas Natural – Unión Fenosa, 

www.gasnatural.com 
Normativa 

- Decret 174/2002, d’11 de juny, regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya 
Cartografia 

- Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya, 2002 

- Mapa de recursos eòlics, 2004 

- Bases cartogràfiques del DMAH 

Altres 
- Compañia Logística de Hidrocarburos (CLH) 

- FECSA-ENDESA 

- Repsol Butano 

- Ajuntament de Bordils 

- Institut d’Estadística de Catalunya 

- Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge 

- Direcció General de Carreteres 

- Institut Català d’Energia (ICAEN) 
 

4. Aspectes de Sostenibilitat Econòmica 
Publicacions 

- Anuari Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya 

- Datos económicos y sociales de los Municipios de España (Caja España) 

- estudis econòmics de Caja de Madrid  

- Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC) 

- l’Inventari d’emissions i fonts contaminants de Catalunya (EPER-CAT) 

- Inventari del Patrimoni Arquitectònic 

Normativa 
- Decret 143/2003, de 10 de juny (modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig) 

- Decret 122/1987, de 23 de setembre, del desplegament de al Llei 22/1983, de 21 de novembre, 
de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Reial Decret 508/2007, de 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament d’informació sobre 
emissions del Reglament E-PRTR i de les actuacions ambientals integrades 

Altres 
- Institut d’Estadística de Catalunya 

- Departament de Treball 

- Associació de Viveristes de Girona 

- Ajuntament de Bordils 

- Consell Comarcal del Gironès 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge 

- Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (Generalitat de Catalunya). 
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5. Aspectes de sostenibilitat social 
Publicacions 

- Pla pel Dret a l’habitatge 2009-2012 

- Pacte nacional per l’habitatge 2007-2016 

- PUOSC 2008-2012 

- Memòria 2008 Institut Català de la Salut  

- Pla Territorial de les Comarques Gironines 

- censo de población y viviendas 2001” Instituto nacional de estadística 

- Estadístiques de la Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya, 2009 

- Memòria 2008 de l’Institut Català de la Salut. Gerència Territorial Girona 

- Enquesta de Salut de Catalunya, 2006. Departament de Salut.  

- Observatori del Treball, de l’any 2009. Departament de Treball. 

- Memòria d’activitats de l’any 2008. Consell Comarcal del Gironès 

- Anuari estadístic d’accidents a Catalunya. Any 2008. Servei Català de Trànsit; Generalitat de 
Catalunya.  

Recursos d’internet 
- Instituto nacional de estadística 

http://www.ine.es 

- Institut d’estadística de Catalunya 
http://www.idescat.cat 

- Datos económicos y sociales de los municipios de España año 2008. Caja España 
http://www.cajaespana.es 

- Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona 
http://www.aparelladors.cat 

- Observatori per la societat de la informació a Catalunya 
http://www.fobsic.cat 

- Anuario económico La Caixa 
http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/ 

Altres 
- Àrea d’Ensenyament. Consell Comarcal del Gironès 

- Àrea de Benestar Social. Consell Comarcal del Gironès 

- Sociedad de Tasación 

- Servei d’Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut 

- Ajuntament de Bordils 

- Diputació de Girona 

- Direcció General d’infraestructures de Telecomunicacions.  

- Departament de Governació i Administracions Públiques 

- Departament de Salut  

- Departament de Treball. 

- Departament d’Educació 

- Consorci de Benestar Social Gironès – Salt 

- Butlletí Oficial de la província de Girona 
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Carles Casabona Ferré (Empresa adjudicatària; TRAÇA) 

Enric de Bargas Sellarés (Empresa adjudicatària; TRAÇA) 
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