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

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

És a partir d’aquí, i sobretot després de la Conferència de Rio de Janeiro “Cimera de la Terra” (Brasil, 
1992), que s’aposta per la sostenibilitat. Aquesta Conferència impulsa, entre d’altres, el programa de 
l’Agenda 21 Local o Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, per tal d’assolir els objectius de la 
Cimera. Aquest programa pretén dotar als municipis d’una eina eficaç, concreta i operativa, que 
serveixi per afavorir el desenvolupament de les capacitats econòmiques locals d’acord amb la 
utilització sostenible dels recursos.  
L’Agenda 21 comarcal és un document que desenvolupa un Pla Estratègic basat en la integració, amb 
criteris sostenibles, de les polítiques ambientals, econòmiques i socials de la comarca, i que sorgeix 
de la participació i presa de decisions consensuades entre els representants polítics, personal tècnic 
municipal, ciutadans i altres agents implicats. 
L’Agenda 21 és l’instrument més àmpliament difós i acceptat per part de les autoritats locals per 
abordar els greus problemes ambientals des de l’enfocament de “pensar globalment i actuar 
localment”, degut a que, sense perdre de vista l’objectiu global de la protecció del medi, és a nivell 
local a on es poden prendre decisions més pràctiques i participatives. 
Així doncs, l’Agenda 21 és un instrument que ha de permetre l’evolució de la comarca cap a un 
equilibri, el qual ha de ser l’òptim en cada moment. D’aquesta manera, no es busca un equilibri estàtic 
sinó dinàmic, que permeti i persegueixi la millora contínua de la qualitat de vida. 
El 1994, en la Conferència Europea de Ciutats i Pobles sostenibles, celebrada al municipi d’Aalborg 
(Dinamarca), una sèrie de representants de vuitanta autoritats locals d’Europa, i prenent com a 
referència la Cimera de Rio, van aprovar un manifest “Carta de les Ciutats Europees cap a la 
Sostenibilitat” conegut també com a Carta d’Aalborg. En aquest document, les ciutats declaren la seva 
voluntat de redactar l’Agenda 21 Local.  
A la tercera Conferència de les ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat celebrada a Hannover 
(Alemanya) l’any 2000, es fa balanç sobre la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles dels últims 
anys. 
Deu anys després de la cimera de Rio, al 2002, es va celebrar a la ciutat sudafricana de 
Johannesburg la Cimera Mundial per al Desenvolupament Sostenible Rio + 10, per tal de fer balanç 
dels objectius aconseguits des de 1992. La Declaració de Johannesburg recull els compromisos que a 
partir d'ara han de permetre la consecució d'un desenvolupament sostenible arreu del planeta. 
 
La Diputació de Girona es va adherir el 1997 als principis de la Carta d'Aalborg i la Campanya de 
Ciutats Europees Sostenibles, i va posar en marxa el programa de suport a la redacció dels Plans 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) per tal de donar suport a aquells municipis de les 
comarques gironines que, amb l’objectiu bàsic d’assolir els compromisos derivats de la Cimera de Rio, 
s’adhereixen a la carta d’Aalborg i redacten la seva Agenda 21 local. 
El 2004, la Diputació de Girona modifica l’ideari i plantejament programàtic del programa de suport en 
la redacció dels PALS, i treu una nova línia de subvenció “del Pla a l’Acció” per tal d’ajudar als 
municipis gironins a aplicar les accions proposades en els PALS. 
 
Per tal d’encaminar-se cap a un desenvolupament sostenible, el Consell Comarcal del Gironès s’ha 
adherit als principis de la Carta d’Aalborg i al programa d’ajuts de la Diputació de Girona, per tal 
d’elaborar l’Agenda 21 de la comarca del Gironès. Aquesta és la primera experiència de la realització 
d’una Agenda 21 comarcal a la província de Girona, per la qual cosa el seu caràcter pioner és 
d’especial rellevància. 
A nivell local, el desembre de 2005, el 40 % dels municipis del Gironès han aprovat o estant redactant 
l’Agenda 21 local. Els municipis que ja l’han aprovat són: Sarrià de Ter, Girona, Cassà de la Selva, 
Llagostera, Flaçà, Celrà i Bescanó. Els municipis que es troben el procés de redacció de l’Agenda 21 
local són : Cervià de Ter, Viladasens i Sant Jordi Desvalls, i els municipis de la Vall de Llèmena (Sant 
Gregori, Canet d’Adri i Sant Martí de Llèmena). 
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DEPLAN (Desenvolupament i planificació ambiental) és l’empresa adjudicada per a la redacció de 
l’Agenda 21 de la comarca del Gironès, en coordinació amb el Consell Comarcal del Gironès i la 
Diputació de Girona. Paral·lelament a aquests treballs, DEPLAN també està realitzat el Pla de 
Sostenibilitat Energètica i el Pla Director Comarcal de Connectivitat Funcional. 
 
B. Objectius 
Els objectius bàsics a assolir mitjançant la redacció de l’Agenda 21 de la comarca del Gironès són els 
següents:  

 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. 

 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. 

 
C. Metodologia 
La metodologia emprada en la realització de l’Agenda 21 de la comarca del Gironès s’ha 
desenvolupat a partir del Programa de suport de la Diputació de Girona: 
 

FASE I: Informació i seguiment 
⇒ Recull de Dades: En aquesta primera fase, s’ha realitzat una recerca de totes les dades 

disponibles dels diferents aspectes ambientals, econòmics i socials. S’ha consultat la informació 
preliminar de què disposa el Consell Comarcal i s’ha ajudat per diferent informació d’altres entitats 
públiques (Diputació de Girona, Departament de Medi Ambient, Universitat de Girona,...) i 
privades (Companyia subministradora d’aigua i electricitat,...), i s’ha completat amb un ampli 
treball de camp de reconeixement per tal de suplir les mancances d’informació.  
S’han tingut en compte, a l’hora de la recollida de dades dels municipis, tots aquells projectes 
realitzats o en fase d’elaboració de les diferents entitats pertinents. S’han actualitzat els treballs 
realitzats pel Consell Comarcal i/o els Ajuntaments i s’ha realitzat un anàlisi de la seva gestió 
actual en clau de sostenibilitat, mancances i oportunitats de millora.  
El contacte amb aquests organismes i administracions ha permès identificar els aspectes 
ambientals, territorials, socials i econòmics d’abast supramunicipal i impulsar el contacte entre tots 
per tal d’establir polítiques i actuacions coordinades. 
A més, s’ha fet una detecció apriorística dels aspectes amb una incidència ambiental més 
significativa, així com dels punts forts i febles, per tal de donar una especial importància a aquells 
aspectes més significatius. 
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⇒ Selecció de la informació operativa: La informació recollida ha estat contrastada per totes les 
parts que intervenen en el procés. S’ha donat prioritat a la informació actualitzada de 
l’Administració. En aquest sentit ha sigut fonamental establir unes línies d’intercanvi 
d’informacions i d’idees entre les diferents parts implicades en aquest projecte programant i 
concretant exactament les reunions i els diferents contactes a realitzar. 

⇒ Treball de Camp: Les tasques de recerca i treball de camp han completat el volum final 
d’informació recollida, contrastada i validada definitivament. En funció de les mancances 
observades en la recopilació final d’informació, s’han programat les tasques necessàries per 
subsanar aquestes deficiències, per tal de quedar coberts amb rigor tots els objectius finals. 

 
FASE II: Descripció i diagnosi dels vectors de sostenibilitat 
A partir del recull de dades obtingut en la fase anterior, s’ha elaborat un document que analitza 
cadascun dels vectors ambientals (aigua, residus, energia,...), aspectes econòmics (mercat de treball, 
anàlisi dels sectors,...) i aspectes socials (població, habitatge, salut, associacionisme,...). 
En aquest document també s’estructura l’anàlisi dels aspectes de competència municipal, comarcal i 
autonòmics i les propostes d’actuació en base a les diferents àrees de gestió municipal. 
A més, s’han identificat els punts forts, punts febles, oportunitats i amenaces que representen els 
paràmetres analitzats. També s’ha elaborat un recull dels criteris de sostenibilitat generals i 
referències que DEPLAN ha tingut en compte a l’hora de redactar la diagnosi. 
La diagnosi i la memòria descriptiva s’han integrat en un mateix document, organitzat per vectors o 
blocs temàtics. Aquest document s’ha realitzat de manera sintètica a nivell comarcal, donant més 
importància als vectors més problemàtics. 
 
FASE III: Diagnosi transversal  
DEPLAN ha elaborat una pre-diagnosi transversal la qual defineix les línies de discussió de la 
participació ciutadana. 
La diagnosi transversal integra la diagnosi de l’estat actual dels apartats tractats en la diagnosi 
comarcal, de manera conjunta i transversal. La diagnosi recull l’anàlisi integrada dels diversos factors 
estudiats prèviament i identifica els elements clau que serviran de base per a la definició del Pla 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat.  
En aquest cas s’ha realitzat una anàlisi en clau de sostenibilitat a nivell comarcal, en la que s’han 
identificat els aspectes ambientals, territorials, socials i econòmics d’abast comarcal i s’han impulsat 
contactes i mecanismes de coordinació amb els municipis o administracions corresponents per a 
establir polítiques i actuacions coordinades. 
 
FASE IV: Pla de participació i de comunicació 
Un dels objectius principals de l’Agenda 21 comarcal és la informació a la població, així com el foment 
de la participació de tots els agents implicats (agents socials, grups d’opinió, col·lectius ciutadans, 
associacions...).  
El pla de participació i de comunicació que s’ha proposat és a nivell sectorial i territorial de manera 
que es garanteix un procés de millora continua, d’informació ciutadana permanent i que ha servit 
perquè tant els tècnics com la població pugui aportar informació des de la percepció i el coneixement 
local.  
La metodologia utilitzada en el Pla de Participació es recull en el Document de Pla de participació i de 
comunicació. 
 
FASE V: Pla d’acció comarcal per a la sostenibilitat 
El Pla d’Acció és l’objectiu últim del conjunt de treballs realitzats. El Pla d’Acció definitiu, aprovat pel 
Ple del Consell Comarcal del Gironès, esdevindrà element programàtic i cos central de l’Agenda 21 de 
la comarca del Gironès. 
A més, s’ha previst la continuïtat dels treballs un cop finalitzats, mitjançant els òrgans de participació, 
l’actualització del SIG i els indicadors. 
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Figura 1: Esquema metodològic de l’Agenda 21 de la comarca del Gironès. 
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A. Descripció 
1.1. Emmarcament geogràfic i condicionants físics 
1.1.1. La comarca del Gironès 
La comarca del Gironès es troba al nord-est de Catalunya, al centre de la província de Girona. 
Aquesta comarca limita amb 5 comarques de la mateixa demarcació de Girona: pel nord amb el Pla 
de l’Estany, pel nord-est amb l’Alt Empordà, per l’est amb el Baix Empordà, pel sud-oest amb La Selva 
i pel nord-oest amb la Garrotxa. 
La següent figura mostra la comarca del Gironès en el context de la província de Girona i Catalunya: 
 
Figura 2: Comarques de Catalunya per províncies. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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1.1.2. Els municipis del Gironès 
La comarca del Gironès està formada per 27 municipis, els quals són, per ordre alfabètic: 

• Aiguaviva • Fornells de la Selva • Sant Gregori 

• Bescanó • Girona • Sant Joan de Mollet 

• Bordils • Juià • Sant Jordi Desvalls 

• Campllong • Llagostera • Sant Julià de Ramis 

• Canet d’Adri • Llambilles • Sant Martí de Llémena 

• Cassà de la Selva • Madremanya • Sant Martí Vell 

• Celrà • Quart • Sarrià de Ter 

• Cervià de Ter • Salt • Vilablareix 

• Flaçà • Sant Andreu Salou • Viladasens 

 
La figura a continuació mostra la ubicació de cada un dels municipis del Gironès a dintre la comarca:  
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Figura 3: Municipis de la comarca del Gironès. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
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1.1.3. Els municipis limítrofs 
Els municipis del Gironès que es troben limitant amb altres comarques són els següents:  

 Limiten amb el Pla de l’Estany: Sant Martí de Llémena, Canet d’Adri, Sarrià de Ter, Sant Julià de 
Ramis, Cervià de Ter i Viladasens. 

 Limiten amb l’Alt Empordà: Viladasens. 
 Limiten amb el Baix Empordà: Viladasens, Sant Jordi Desvalls, Flaçà, Sant Martí Vell, 

Madremanya, Quart, Llambilles, Cassà de la Selva i Llagostera. 
 Limiten amb La Selva: Llagostera, Cassà de la Selva, Sant Andreu Salou, Campllong, Fornells de 

la Selva, Aiguaviva, Bescanó, Sant Gregori i Sant Martí de Llémena. 
 Limiten amb la Garrotxa: Sant Martí de Llémena.  

En la següent figura es representen els municipis del Gironès i els municipis limítrofs: 
 
Figura 4: Municipis del Gironès i municipis limítrofs. 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
Els municipis d’altres comarques que limiten amb el Gironès són els següents: 

 Pla de l’Estany: Campllong, Porqueres, Camós, Palol de Revardit, Cornellà de Terri i Vilademuls. 
 L’Alt Empordà: Bàscara i Saus. 
 Baix Empordà: Vilopriu, Colomers, Foixà, La Pera, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, i 

Sant Cristina d’Aro. 
 La Selva: Tossa de Mar, Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva, Vilobí d’Onyar, Brunyola, 

Anglès, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Amer. 
 La Garrotxa: Sant Aniol de Finestres i Mieres. 
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1.1.4. Característiques físiques 
La comarca del Gironès es caracteritza per la plana central de Girona a on conflueixen els rius Ter, 
Onyar i Güell, la plana de la Selva, al sud, l’inici de la plana de l’Empordà, al nord, i les formacions 
muntanyoses que es troben al voltant d’aquestes planes limitant amb altres comarques. Així doncs, a 
l’est de la comarca hi ha les Gavarres, que inclou part dels termes municipals de Celrà, Girona, Quart, 
Sant Martí Vell, Madremanya, Llambilles, Cassà de la Selva i Llagostera. El Massís de les cadiretes al 
sud, pren part del terme municipal de Llagostera. A l’oest hi ha el Volcà de la Crossa, a Bescanó, i 
més enllà les Guilleries. I al nord-oest les muntanyes de Rocacorba, entre Canet d’Adri i Sant Martí de 
Llémena, i el Puig de la Banya del Boc, a Sant Martí de Llémena. 
A continuació, la figura mostra les diferents característiques físiques descrites anteriorment: 

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Figura 5: Relleu de la comarca del Gironès 
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1.1.5. Característiques climatològiques 
El fet de que la comarca es trobi situada a la regió mediterrània, li confereix unes característiques 
climatològiques determinades que es caracteritzen per uns hiverns suaus i uns estius calorosos i 
eixuts. 
El massís de les Gavarres per l’est neutralitza la influència de la Mediterrània, de manera que a la 
plana del Gironès són comunes les inversions tèrmiques durant l’hivern, les quals poden determinar la 
formació de boires durant la matinada fins la sortida del sol. Un dels efectes més evidents de les 
inversions recau sobre la flora i el tipus de vegetació de la zona, ja que afavoreixen comunitats més 
humides i, en canvi, limiten la distribució d’espècies més termòfiles. 
El clima del Gironès és majoritàriament mediterrani subhumit, encara que la zona més nord-
occidental, que abarca els municipis de Sant Martí de Llémena i Canet d’Adri -i influenciats pel massís 
de Rocacorba- té un clima humit, i la zona més al sud –que abarca el municipi de Llagostera- pateix 
un clima sec subhumit típic costaner. 
En general, les estacions més plujoses són la tardor (octubre) i la primavera (abril i maig), mentre que 
l’estiu és la més seca (juny, juliol i agost). Les temperatures mitjanes oscil·len entre els 24 ºC durant 
l’època més càlida i els 5ºC en els mesos més freds, presentant una amplitud tèrmica aproximada de 
16 a 18 ºC. 
En la següent figura es representa el clima de Catalunya i del Gironès: 
 
Figura 6: Tipus de clima de Catalunya i del Gironès. 

 
Font: Base Cartogràfica del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 1996. 
 

Gironès 
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1.2. Característiques demogràfiques 
 
1.2.1. Evolució de la població 
Des de l’època democràtica, la població del Gironès ha anat augmentat de manera lineal, però durant 
els últims 10 anys la població ha experimentant un creixement exponencial. Durant els darrers 30 
anys l’increment de població ha estat del 44%, passant d’una població de 107.315 habitants (1975) als 
154.274 habitants (2004), i amb un ritme de creixement mig de 1.565 habitants anuals. Mentre que 
durant els últims 10 anys el creixement mig ha estat de 2.291 habitants anuals, quasi bé el doble de 
l’increment d’habitants anuals dels últims anys, amb un increment de població del 17%. 
La següent figura mostra l’evolució de la població en els últims 30 anys: 
Figura 7: Evolució de la població al Gironès. 

Espais en blanc: no es disposa de dades. 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
Cal destacar que l’increment de població (en percentatge) del Gironès durant aquests últims 30 anys, 
ha estat similar a l’increment de població de la província de Girona. Mentre que a nivell de Catalunya, 
l’increment de població ha estat inferior a la meitat del creixement de la comarca i la província de 
Girona, tal com es mostra en la següent taula: 

Taula 1: Increment de la població des del 1975 al 2004. 

 1975 2004 increment % 

Comarca del Gironès 107.315 154.274 46.959 44 

Província de Girona 441.775 636.198 194.423 44 

Catalunya 5.660.372 6.813.319 1.152.947 20 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
En canvi, en els últims 10 anys, l’increment de població de la província de Girona ha estat superior al 
de la comarca, i ambdós són superiors al de Catalunya, tal com es veu en la taula a continuació: 

Taula 2: Increment de la població des del 1994 al 2004. 

  1994 2004 increment % 

Comarca del Gironès 131.362 154.274 22.912 17 

Província de Girona 530.631 636.198 105.567 20 

Catalunya 6.090.040 6.813.319 723.279 12 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

100000

105000

110000

115000

120000

125000

130000

135000

140000

145000

150000

155000

160000

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

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

Any

H
ab

ita
nt

s



 
Agenda 21 de la comarca del Gironès 

Document I: Descripció i diagnosi dels vectors de sostenibilitat 
17 

 

 

Pel que fa a l’evolució de la població de cada municipi del Gironès, en percentatge, durant els últims 
30 anys, des de l’any 1975 fins al 2004, s’observen les dades representades a la següent figura: 
Figura 8: Creixement demogràfic dels municipis del Gironès (en percentatge). 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
A nivell general, el període en què la població de la majoria de municipis del Gironès ha experimentat 
una major creixement ha estat el del 1995 al 2004. 
Les poblacions que han tingut uns creixements més elevats en els darrers 10 anys han estat Sant 
Martí de Llémena i Vilablareix, amb un augment de la població superior al 100% i 50%, 
respectivament. Aiguaviva, Fornells de la Selva, o Sant Joan de Mollet també han augmentat de 
manera considerable la seva població, aproximadament un 40%.  
Per altra banda, també hi ha municipis en què la població s’ha vist reduïda com és el cas de Sant 
Martí Vell, amb un 40%, o Viladasens, amb un 10%. 
 
1.2.2. Els moviments demogràfics 
Després de l’augmentat de natalitat que es va produir amb l’entrada de la democràcia, el Gironès va 
patir una davallada de naixements la qual es va estabilitzar a finals dels anys 80 i no ha estat fins al 
2000 que la natalitat ha tornat a augmentar, tal com es veu en la següent gràfica: 
Figura 9: Creixement natural de la població. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Per altra banda, les defuncions han mantingut una certa estabilitat amb una lleugera tendència al 
creixement. 
El balanç de població en aquests últims 30 anys sempre ha estat positiu, de manera que es tracta 
d’una població creixent, i segons la tendència marcada en els últims quatre anys, cada cop augmenta 
més.  

-60

-30

0

30

60

90

120

150

A
ig

ua
vi

va

B
es

ca
nó

B
or

di
ls

C
am

pl
lo

ng

C
an

et
 d

'A
dr

í

C
as

sà
 d

e 
la

 S
el

va

C
el

rà

C
er

vi
à 

de
 T

er

Fl
aç

à

Fo
rn

el
ls

 d
e 

la
 S

el
va

G
iro

na

Ju
ià

LL
ag

os
te

ra

LL
am

bi
lle

s

M
ad

re
m

an
ya

Q
ua

rt

S
al

t

S
an

t A
nd

re
u 

S
al

ou

S
an

t G
re

go
ri

S
an

t J
oa

n 
de

 M
ol

le
t

S
an

t J
or

di
 D

es
va

lls

S
an

t J
ul

ià
 d

e 
R

am
is

S
an

t M
ar

tí 
de

 L
lè

m
en

a

S
an

t M
ar

tí 
V

el
l

S
ar

rià
 d

e 
Te

r

V
ila

bl
ar

ei
x

V
ila

da
se

ns

Pe
rc

en
ta

tg
e

1979-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2004

500

1000

1500

2000

2500

20
03

20
01

19
99

19
97

19
95

19
93

19
91

19
89

19
87

19
85

19
83

19
81

19
79

19
77

19
75

Any

N
úm

er
o

Naixements Defuncions



18 Agenda 21 de la comarca del Gironès 
Document I: Descripció i diagnosi dels vectors de sostenibilitat  

 

La immigració i l’emigració a la comarca del Gironès sempre han tendit a augmentar, i tot i l’augment 
accelerat experimentat a partir de l’any 2001, les immigracions segueixen sent més importants que les 
emigracions, com es comprova en la figura a continuació: 
 
Figura 10: Migracions interiors. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Si es comparen les 2 figures anteriors, s’observa que el període en el que augmenta la natalitat, 
correspon aproximadament amb un increment del balanç migratori procedent d’altres indrets de 
Catalunya i d’Espanya. 
 
Referent a les migracions exteriors procedents de la resta de la Unió Europea, de la resta d’Europa o 
d’altres continents, es pot afirmar, tal com es mostra a la següent figura, que hi ha hagut un 
creixement important d’immigrants procedents principalment d’Àfrica i d’Amèrica, durant l’última 
dècada. Amb menor incidència, hi ha els immigrants procedents d’altres indrets d’Europa, tant 
comunitaris com extracomunitaris. 
 
Figura 11: Migracions exteriors 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
L’arribada d’aquests immigrants a mitjans dels anys 90 també ha influït en la natalitat indicada a la 
figura de creixement natural de la població. 
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A la següent figura es mostra la procedència de les immigracions exteriors per a cada municipi en el 
que aquest fet és rellevant (amb un grau de significació de més del 0,1% de la migració total de la 
comarca). 
 
Figura 12: Procedència dels immigrants exteriors per a cada municipi (any 2000) 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Quasi la meitat dels immigrants del Gironès procedeixen de l’Àfrica i aquests es troben presents a tots 
els municipis on hi hagut immigració. Els immigrants procedents d’Amèrica, els segons més 
nombrosos, s’ha establert en les poblacions més grans, mentre que els immigrants europeus s’han 
instal·lat en municipis més petits com Fornells de la Selva, Sant Martí de Llémena, Bescanó i Sarrià 
de Ter. Els asiàtics tenen una representació molt petita a Girona, Salt i Llagostera, els de la resta 
d’Europa s’han establert als municipis de Juià, Vilablareix i Sant Julià de Ramis, mentre que no hi ha 
presència d’immigrants procedents d’Oceania, tal com es pot comprovar en la següent figura: 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
A la figura s’observa la distribució de la població 
segons el lloc de naixement. La meitat de la 
població ha nascut a la mateixa comarca. també 
s’observa que el percentatge de gent nascuda 
en una altra comarca o a la resta de l’Estat és 
molt semblant.  
Finalment, la quantitat d’estrangers que 
actualment viuen a la comarca representa un 
14% de la població. 
 
 

8% 5%

47%

37%

3%0%

 Resta de la UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica Àsia Oceania

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ai
gu

av
iv

a

Be
sc

an
ó

C
as

sà
 d

e 
la

 S
el

va

C
el

rà

Fo
rn

el
ls

 d
e 

la
 S

el
va

G
iro

na

Ju
ià

Ll
ag

os
te

ra

Q
ua

rt

Sa
lt

Sa
nt

 J
ul

ià
 d

e 
R

am
is

Sa
nt

 M
ar

tí 
de

 L
lé

m
en

a

Sa
rr

ià
 d

e 
Te

r

Vi
la

bl
ar

ei
x

Resta de la UE Resta d'Europa Àfrica Amèrica Àsia Oceania

Figura 13: Procedència dels immigrants al Gironès
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1.2.3. Estructura de la població 

La comarca del Gironès té una població de 154.274 habitants (any 2004), segons dades de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya. A la següent figura es mostra la distribució de la població en els 27 
municipis que pertanyen a la comarca del Gironès: 
 
Figura 15: Número d’habitants dels municipis del Gironès, 2004. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
Tenint en compte aquestes dades, s’observa que els municipis del Gironès, en general, tenen un baix 
nombre d’habitants, excepte en el cas de Girona i Salt. La mitjana de població és d’uns 5.700 
habitants per municipi, però si no es tenen en compte els dos municipis amb major nombre 
d’habitants, aquesta mitjana es troba al voltant de 1.800 habitants per municipi.  
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Així doncs, la població es troba repartida de manera desigual en els 27 municipis, ja que aquesta es 
concentra bàsicament als municipis de Girona i Salt, els quals acullen el 70,9% del total de la població 
de la comarca, amb 111.443 habitants, 85.531 habitants de Girona i 25.912 de Salt. En la següent 
figura es mostra la distribució de la població per municipis del Gironès: 
 
Figura 16: Habitants per municipi, 2004. 

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

 
Tal com s’observa en el mapa de la figura anterior, la majoria de població es troba a Girona i a Salt, 
però també s’observa que els municipis que limiten directament amb Girona tenen més habitants que 
els que es troben més lluny degut a la influència social i econòmica que influeix la capital en els 
municipis del voltant. També cal destacar que Cassà de la Selva i Llagostera tenen una població molt 
nombrosa i en canvi no tenen aquest efecte fruit del contacte amb els termes municipals de Girona i 
Salt. 
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L’evolució de la població del Gironès en funció del sexe i l’edat s’estructura segons les piràmides de 
les figures següents. Segons aquestes dades, s’observa un envelliment de la població des dels anys 
’80, tot i que sembla que a l’any 2004 torna a incrementar la natalitat, amb el que la base de la 
piràmide es comença a eixamplar de nou.  
 
Figura 17: Piràmides d’edat en funció del sexe. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
A l’any 2004, a l’interval dels 26 als 65 anys es  un augment de la població a mesura que aquesta és 
més jove, en part produït per l’augment de natalitat de finals dels ‘70 i part dels ’80. Com que el grup 
més important de població es troba a l’edat amb una fecunditat més elevada (entre els 25 i els 40 
anys), la natalitat incrementa.  
Malgrat tot, si es continua amb la tendència actual, es preveu un envelliment més acusat de la 
població en uns 20 anys. 
Referent als sexes, s’observa que ambdós tenen un nombre similar d’individus fins que s’arriba a la 
franja d’edat del 66 als 70 anys, moment en el que la població masculina comença a reduir-se a un 
ritme més accelerat que la població femenina fins a arribar a ser la meitat. El fet que els dos sexes 
tinguin un nombre semblant d’individus no ha variat al llarg dels anys.  
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1.2.4. Distribució de la població en el territori 
Amb les dades de la següent figura, s’observa que els municipis que tenen més població per 
superfície són Salt, Girona, Sarrià de Ter i Vilablareix, tot i que aquest últim presenta uns valors molt 
més baixos que els tres primers. 
 
Figura 18: Densitat de població per municipis 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
En la següent figura, s’observen els diferents intervals de densitat de població per als diferents 
municipis de la comarca.  
 
La màxima densitat de població es 
troba a Salt, en què en una 
superfície de 6,6 km2 hi viuen 
25.912 persones, 3.926 hab/km2. El 
segon municipi amb densitat més 
elevada és Girona amb un valor de 
2.136,3 hab/km2. L’altre municipi 
que destaca per la seva densitat de 
població és Sarrià de Ter, amb un 
valor de 935,7 hab/km2.  
Referent a la resta de municipis, 
s’observa que hi ha dos intervals de 
densitat predominants, els municipis 
de la perifèria tenen una densitat 
que va dels 0 als 100 habitants/ km2 
i els municipis més propers a l’àrea 
central i comunicats amb les 
infrastructures viàries principals, 
tenen una densitat que va dels 100 
als 500  habitants/ km2. 
Així doncs, en general, s’observa 
que la màxima densitat de població 
es troba concentrada a la zona 
central de la comarca al voltant de 
la ciutat de Girona. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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1.2.5. Població estacional en termes d’equivalència a temps complet anual (ETCA) 
El coneixement de la població flotant o estacional permet conèixer el nombre de persones/dia que hi 
ha en un municipi en mitjana anual. El càlcul de la població estacional es realitza bàsicament a partir 
de la informació que proporcionen els censos de població, les estadístiques sobre turisme, l'oferta 
municipal d'allotjament i de cases de colònies i els padrons municipals d'habitants.  
A continuació es mostra una taula amb la població estacional ETCA dels municipis del Gironès de 
més de 5.000 habitants (Llagostera, Cassà de la Selva, Salt i Girona), que resulta de la diferència 
entre les entrades de població no resident menys les sortides de la població resident. Aquestes dades 
permeten estimar la diferència entre el nombre de persones/dia en mitjana anual que hi havia als 
municipis l’any 1998 i l’any 2003. També es presenta la població total ETCA, que es considera com la 
suma dels veïns residents d’aquell municipi més la població estacional. Els resultats s'ofereixen en 
una unitat de mesura que té en compte el nombre de persones a temps complet l'any, que és la 
població equivalent a temps complet any (ETCA). 
 
Taula 3: Població estacional i total en termes d'equivalència a temps complet anual(ETCA) 

Població no resident 
present 

Població resident 
no present Població estacional Població total Municipis de més de 

5.000 habitants 
1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003 

Cassà de la Selva 623 552 681 890 -58 -338 7525 7812 

Girona 10716 11993 5640 7200 5076 4793 77758 86013 

Llagostera 564 889 565 700 -1 190 5623 6483 

Salt 1126 1001 3221 3609 -2095 -2609 19727 21904 

Font: IDESCAT 
 

Aquests valors mostren que durant l’any 2003 tan sols als municipis de Girona i a Llagostera l’entrada 
de població no resident és superior a la sortida de la població resident, la qual cosa vol dir que 
aquests dos municipis van atraure durant l’any 2003 més turistes i pernoctacions per motius laborals o 
d’estudi que no pas els desplaçaments que varen generar.  
Malgrat tot, només és al municipi de Llagostera on s’observa un augment de la població estacional; a 
Girona i a la resta de municipis de la comarca amb una població superior als 5.000 habitants, la 
població estacional ha patit una davallada en el període 1998-2003. 
 
1.2.6. Escenaris de població  
L’Institut d’Estadística de Catalunya ha realitzat unes hipòtesis d’escenaris futurs per tots els municipis 
de Catalunya. En concret s’estableixen quatre escenaris (o combinació d'hipòtesis): 

• L'escenari mitjà alt (o tendencial) suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de 
vida alta i migració alta (mitjana amb l'estranger i alta amb la resta d'Espanya). Aquest 
escenari pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del creixement i l'estructura 
demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents. 

• L'escenari mitjà baix és molt semblant al mitjà alt (o tendencial), però suposa una esperança 
de vida baixa i un saldo migratori mitjà (baix amb la resta d'Espanya i mitjà amb l'estranger). 
Els resultats són un creixement menor que l'escenari mitjà alt (o tendencial) i una estructura 
demogràfica menys envellida. 

• L'escenari alt (o jove): es combinen fecunditat alta i esperança de vida baixa amb migració 
molt alta (alta amb Espanya i alta amb l'estranger). Respecte al creixement es considera que 
és un escenari molt alt. 

• L'escenari baix (o vell): inclou una migració baixa (amb la resta d'Espanya i amb l'estranger), 
una fecunditat baixa i una esperança de vida alta. Aquest escenari és el de menys 
creixement. 

Les hipòtesis d’escenaris futurs s’han realitzat període 2003-2015, a partir de les dades obtingudes en 
diferents estudis de població i càlculs per a determinar els diferents tipus de creixement possibles.  
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Tal com s’observa en la figura, depenent del tipus de creixement que experimenti la comarca del 
Gironès en els propers 10 anys, el nombre d’habitants pot créixer entre un 10 i un 30% respecte de la 
població del 2003.  
 
Figura 20: Població del Gironès projectada fins al 2015. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
La tendència general en aquests tipus d’estudis, és que la població segueixi un escenari mitjà alt, amb 
el que s’obtindria un creixement del 23,6 % (creixement superior al dels últims 10 anys, que ha estat 
del 17 %), de tal manera que a l’any 2015 hi hauria una població de 184.375 persones. En el cas que 
l’escenari que seguís la població fos alt, al 2015, la comarca tindria una població de 197.394 
habitants, amb un creixement del 30,9 %. En canvi, si l’escenari seguit fos baix, la població al final 
d’aquest període es trobaria al voltant de les 160.435 persones, amb un creixement del 9,2 %.  
Tal com indiquen les dades, el ventall de possibilitats en què pot variar la població és elevat, però la 
tendència general de creixement és positiva en qualsevol cas. 
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1.3. Dinàmica econòmica 
1.3.1. Estructura econòmica general de la comarca 
Un dels indicadors econòmics existents és el producte interior brut (PIB) el qual dóna una idea de 
l’estabilitat econòmica. No s’ha d’entendre el PIB com una mesura de benestar doncs només suma els 
béns i serveis comprats al mercat, sense fer distincions entre les transaccions econòmiques que 
contribueixen positivament i les que contribueixen negativament al benestar humà. 
 
L’evolució del creixement del Producte Interior Brut 
(PIB) va començar a experimentar un descens a 
l’any 1999 tant a nivell de Catalunya com a nivell 
comarcal, tal com es mostra a la següent figura:  
 
Al voltant de l’any 2001, el PIB del Gironès passa a 
estar per sobre de la mitjana global catalana, 
malgrat que la tendència a disminuir persisteix en 
ambdós casos fins a l’actualitat.  
 
Segons les dades de l’Anuari Econòmic 2005 de la 
Caixa, la renda familiar disponible (RFBD) per 
habitant a la comarca es trobava entre els 13.500 € i 
els 14.500, uns valors molt similars als de la 
província. Cal destacar que els municipis de Girona, 
Sant Julià de Ramis, Sant Gregori i Vilablareix tenen 
una RFBD superior als 14.500 €. També cal 
esmentar que a la província de Girona hi ha 49 dels 
85 municipis amb les rendes més elevades de 
l’Estat. 
 
Observant les dades de creixement del PIB 
classificades per sectors que mostra la figura a 
continuació i el seu pes respecte del total de les 
següents gràfiques, s’observa que el sector primari 
a la comarca del Gironès ha patit un descens 
important, atenuat pel seu poc pes en el Valor Afegit 
Brut (VAB) agregat. Aquest fet ve donat per la 
davallada de les hortalisses (-10,4%), els cereals (-
19,7%), la llet (-3,4%) i el porcí (-8%), que no es veu 
compensada pel bon comportament de la fruita 

fresca (12,5%). 
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Figura 23: Pes de cada sector en el PIB comarcal comparat amb Catalunya (%). 

Figura 22: Creixement del PIB per sectors en %.2003 

Font: Anuari econòmic, Caixa de Catalunya,2004. 
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Per altra banda, el sector de la construcció ha estat el que s’ha vist més afavorit, tot i que no arriba al 
ritme de creixement que es dóna a nivell de Catalunya. Al 2003 s’ha donat una contenció de la 
construcció que produeix una reducció de l’avenç en l’edificació amb un modest augment del 2,1% 
degut a una disminució de la edificació no residencial i un alentiment en les rehabilitacions. Pel 
contrari, el caràcter que ha presentat el sector de la construcció residencial ha estat de tipus expansiu, 
de manera que s’ha produït un increment dels habitatges iniciats (25%) enfront dels habitatges 
acabats (11,3%), fet que explica l’avenç important dels habitatges en construcció (16,4%). Dins del 
mateix context, tenim que l’atur va augmentar un 1,8% i l’afiliació a la Seguretat Social va accelerar-se 
un 5,6% (2,5% al 2002). 
Referent al sector industrial, el Gironès està inclòs en el grup de comarques en les que aquest sector 
té un pes relatiu per sota de la mitjana del Principat, i en el 2003 el creixement industrial va ser també 
inferior a la mitjana de les comarques catalanes. Concretant en els subsectors, s’observa que el del 
paper, l’edició i les arts gràfiques que representen un 15% del total de la indústria va tenir un 
creixement pràcticament nul (0,1%), la indústria tèxtil amb un pes del 7% va patir una caiguda del 
13%, el subsector de les indústries químiques que representava un 10% va créixer un 7% mentre que 
la branca d’aliments, begudes i tabac amb la major representació (20%) es va mantenir en els seus 
nivells de creixement (3%). Aquestes dades varen tenir les seves conseqüències en el mercat de 
treball fent augmentar el nombre d’aturats un 9%, mentre que l’afiliació va créixer un 1%. 
En el sector serveis, cal destacar que el Gironès, igual que les altres comarques amb capital de 
demarcació presenten taxes de creixement molt similars a la mitjana catalana (2%). Dins del sector, 
les immobiliàries i els serveis varen tenir un creixement de l’1%, els transports i les comunicacions 
varen patir una davallada del 2% i malgrat en altres subsectors s’han produït millores com és el cas 
del comerç (4%) i l’hoteleria (7%), l’atenuació de l’activitat en el sector dels serveis no es va poder 
evitar. Tot i la situació del sector les dades del mercat de treball no es varen veure reflectides, ja que 
els valors de l’atur es varen reduir un 1% i l’afiliació amb un 4% es va doblar respecte l’any anterior. 
 
Tenint en compte l’evolució que han tingut el nombre d’establiments de les activitats econòmiques que 
es desenvolupen a la comarca, cal destacar que les que tenen un pes més important són les 
pertanyents al sector dels serveis i comerç que ha anat augmentant fins a assolir el 62% al 2.002 tal 
com es mostra a la següent figura. El sector dels professionals i artistes es troba en segon lloc amb 
una representació del 17%, després la construcció amb el 14% i finalment la indústria amb el 7%. 
 
Figura 24: Establiments d'empreses i professionals per grans sectors d'activitat (IAE), 2002. 

 

Font: Anuari econòmic Caixa de Catalunya (2004). 
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1.3.2. Mercat de treball 
A partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, en aquest apartat s’analitza la situació, 
l’ocupació, l’atur i altres paràmetres que defineixen la situació laboral de la zona d’estudi. 
A l’any 2001, tal com es mostra a la següent figura, el percentatge de població ocupada respecte del 
total de la població era del 56%, la resta de població (no activa) la formen per aquest ordre, infants i 
escolars (19%), jubilats o pensionistes (17%), aquells qui realitzen feines de la llar i incapacitats 
permanents o d’altres situacions. L’altre grup són els aturats, que representen el 8%. Dins de la 
població activa, la proporció d’ocupats enfront la d’aturats és del 87%.  
 
Figura 25: Distribució de la població segons situació laboral 2001. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
A la gràfica que hi ha a continuació s’observa la distribució de la població ocupada per grans sectors 
d’activitat en la sèrie temporal que va des del 1991 fins al 2001. Segons les dades representades, el 
sector dels serveis ha anat incrementant el seu percentatge de representació fins a assolir el 66% que 
indica que la majoria de la població ocupada del Gironès es troba al sector dels serveis. L’anomenat 
sector engloba el comerç a l’engròs i al detall, el turisme, els serveis a persones i a empreses, les 
immobiliàries, la mediació financera i els transports com a principals branques del sector. 
 
Figura 26: Distribució de la població ocupada per grans sectors d’activitat. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
El sector industrial és el segon més nombrós però ha patit una davallada des de l’any 1991 passant 
de tenir el 31 % fins al 21% del 2001.  
El sector de la construcció ha augmentat lleugerament respecte dels anys anteriors però sense un 
ritme constant.  
El sector de l’agricultura és el que compta amb una representació més petita (2%) i que cada any es 
redueix més. 
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A partir dels estudis de projeccions de població ocupada fins a l’any 2015 realitzats per l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, es pot determinar la tendència futura de la força de treball a la comarca en 
funció dels diferents escenaris que es poden produir. A continuació es mostra la figura on es 
representa la taxa d’activitat projectada de 16 a 64 anys segons l’escenari en el període 2003-2015: 
En l’escenari baix, s’observa una disminució de la taxa d’activitat degut a l’envelliment de la població 
que s’espera fruit de l’increment de 
l’esperança de vida juntament amb les 
conseqüències que comporta una 
taxa de fecunditat baixa i una 
disminució de la migració. En aquest 
escenari, la taxa d’ocupació esperada 
al 2015 serà del 66,09%. 
Els escenaris mitjà baix i mitjà alt 
segueixen una tendència molt similar. 
En tots dos es preveu un creixement 
moderat de la fecunditat i un 
creixement alt de la migració. Les 
esperances de vida varien entre 
aquests dos escenaris però no 
semblen afectar la taxa d’activitat. La 
taxa d’ocupació en aquests casos es 
troba al voltant del 73,50%. 
L’escenari alt presenta una tendència 
a incrementar la taxa d’activitat de la 
població degut a què preveu una 
fecunditat alt i una migració molt alta 
juntament amb un baix increment de 
l’esperança de vida. El valor que presenta la taxa d’activitat en aquest escenari és del 80,95%. 
Amb aquestes dades i seguint l’escenari mig alt que segueix la tendència més similar a l’actual, la 
taxa d’activitat es mantindrà al mateix nivell que en aquests moments amb petites variacions. 
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1.3.3. Atur 
L’evolució del nombre d’aturats a la comarca des de l’any 1984 ha presentat dos pics màxims, un al 
1987 amb 6.549 aturats i un altre al 1994 amb 6.425 aturats tal com es representa a la següent figura.  

Entre aquests dos màxims, les dades indiquen que els anys 1990 i 1991 varen tenir valors de mínims 
relatius amb 3.845 i 3.884 aturats respectivament. A partir de l’any 1994, la línia experimentà un 
decreixement fins a arribar a mínims insòlits de 3.320 aturats a l’any 2000. després d’aquest punt es 
va començar a produir un lleuger increment que al 2004 s’arribà als 3.829 aturats. Tot i la tendència 
que segueix la línia de l’atur, cal afegir que l’increment de la població ocupada a la comarca durant el 
període 1.986-2.001 va ser del 37% arribant a assolir un percentatge de població ocupada del 47% a 
l’any 2001. 
A continuació es mostra l’atur registrat al 2004 distribuït per grans sectors d’activitat: 
Taula 4: Atur registrat al 2004 per grans sectors d’activitat 

Agricultura Indústria Construcció  Serveis Sense ocupació anterior TOTAL 

46 735 340 2566 142 3829 
Font: IDESCAT 

A la taula es mostra que el sector de serveis és el que presenta un nombre d’aturats més elevat. 
També cal tenir en compte que és el sector amb més representació a la comarca i aquesta valor tan 
sols representa el 5,33% del total de població ocupada en els serveis. 
El sector industrial és el segon en quant a nombre d’aturats amb 735 persones (4,8%); cal afegir que 
el sector industrial està minvant la seva ocupació a un ritme elevat des de 1991. 
A la construcció hi havia 340 aturats al 2004 amb una representació del 4,2% respecte el total de 
població ocupada en el sector. 
L’agricultura, el sector amb menor pes sobre el PIB a la comarca, tenia 46 aturats que representaven 
el 3,15% del total d’ocupats. 
 
A la figura que es troba a continuació es mostra la 
distribució del nombre d’aturats pels diferents grups 
d’edat i sexe.  
Segons es mostra, el grup de dones d’entre 25 i 29 
anys és el que presenta un valor més elevat de 
desocupació (359 dones), aquest valor disminueix 
de forma lineal fins a arribar al grups dels 45 als 49 
anys, on experimenta un mínim relatiu i torna a 
augmentar lleugerament a partir dels 50 anys.  
En el cas dels homes la tendència que segueix és 
semblant. L’interval d’edat amb més nombre 
d’aturats correspon al mateix que les dones però 
amb un valor més baix (293 homes). S’observa que, 
quan es produeix el canvi d’edat dels 20 als 30, 
l’atur masculí experimenta una disminució brusca i 
després segueix disminuint fins que arriba al grup 
d’entre 45 i 49 anys però sempre es manté molt per sota dels valors d’atur femenins. Només en el 
grup de 16 a 19 anys i de 60 anys i més, les dones presenten una taxa d’atur menor que els homes. 
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Figura 29: Atur registrat per sexe i grups d’edat.2004

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

Figura 28: Evolució del nombre d’aturats al Gironès.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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1.3.4. Incidència ambiental de les activitats industrials 
1.3.4.1. Activitats amb incidència ambiental 
El dia 30 de juny de 1999 va entrar en vigor a Catalunya la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (LIIAA) i el Decret 136/1999, modificat pel Decret 
143/2003, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la LIIAA i s’adapten els seus 
annexos. 
La LIIAA comporta un règim d’autorització diferent per a les activitats segons la seva classificació en 
funció de la incidència ambiental de cada activitat: 
• Activitats amb incidència ambiental elevada o Annex I, subjectes a una autorització ambiental. 
• Activitats amb incidència ambiental moderada o Annex II, subjectes a una llicència Ambiental. 
• Activitats amb incidència ambiental baixa o Annex III, que queden subjectes al règim de 

comunicació prèvia a l’Ajuntament. 
El Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del 
procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del 
Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes, estableix que totes les activitats existents 
s’han d’adequar a la Llei 3/98 en el moment de l’entrada en vigor del Decret tenint en compte que 
estiguin classificades als Annexos I i II i no disposin d’autorització o llicència ambiental. El procés 
d’adequació es realitzarà mitjançant una verificació per una Unitat Tècnica de Verificació Ambiental 
(UTVA). 
La Direcció General de Qualitat Ambiental i Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i els Ajuntaments realitzaran la identificació i classificació de les activitats de l’Annex I i II. 
S’ha establert un calendari esglaonat d’adequació en tres períodes de durada semestral: abans de l’1 
de gener de 2006, abans de l’1 de juliol de 2006 i abans de l’1 de gener de 2007. L’administració ha 
de procedir a notificar al representant de l’activitat la resolució establerta. En el cas que en data 1 
d’octubre de 2005 no s’hagi rebut notificació s’entén que ha de presentar l’autorització i llicència 
ambiental abans de l’1 de juliol de 2006. 
Les activitats amb incidència ambiental elevada o Annex I, subjectes a una autorització ambiental i 
control ambiental, i les activitats amb incidència ambiental moderada o Annex II.1, subjectes a 
llicència ambiental, han de sol·licitar-la a l’ajuntament, i serà tramitada i autoritzada pel Departament 
de Medi Ambient amb un informe perceptiu de l’ajuntament. 
El Consell Comarcal té delegada la competència d’intervenir en el tràmit de qualificació i informe de 
les activitats classificades de l’annex II.2 de municipis de menys de 50.000 habitants, que en el cas de 
la comarca del Gironès afecta a tots els municipis a excepció de la ciutat de Girona. A més ha de 
constituir una ponència tècnica comarcal, la qual es va reunir 10 vegades al llarg de l’any 2004 i els 
projectes presentats per a la sol·licitud de llicència ambiental van ser 77 expedients. 
La ponència comarcal ha fet informe preceptiu en el tràmit de llicència ambiental a 859 empeses, de 
les quals 543 són favorables, 7 desfavorables i la resta estan en tràmit. 
El Departament de medi ambient i habitatge té comptabilitzades com a empreses de l’Annex I un total 
de 73 empreses: 30 industrials, 6 gestors de residus, 10 activitats ramaderes i 27 empreses 
extractives. 
 
1.3.4.2. Activitats potencialment contaminants de l’atmosfera 
Segons el Decret 322/87, de 23 de Setembre, que desplega la Llei 22/83, de protecció de l’ambient 
atmosfèric, totes les activitats industrials amb focus emissors potencialment contaminants de 
l’atmosfera han de registrar els seus focus en el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de 
l’Atmosfera (CAPCA) i realitzar un control de les emissions d’aquests focus per part d’un Organisme 
de Control Ambiental (OCA). 
D’acord amb les dades facilitades pel Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya hi ha 61 
empreses inscrites en el CAPCA i a l’entorn de 153 focus emissors donats d’alta a la comarca. 
Les empreses del Gironès incloses en el CAPCA, així com el nombre de focus inscrits per a 
cadascuna d’elles es mostra a la taula següent:  
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Taula 4: Empreses del Gironès incloses en el CAPCA. 

Municipi Empresa Núm. focus 
emissors Codi CAPCA 

CAFES ORFEO 1 8B7 

SMC AUTOTALLER, S.L. 1 12C1 Aiguaviva 

AUTOTALLER SMC 2 12C1 

PRODUCTOS Y MAQUINARIA DEL CORCHO, SAL 2 12C8 
Llagostera 

CEREALES Y FERTILIZANTES VIÑAS, S.A. 2 13B3 

Campllong JOAQUIM ALBERTI, SA 2 12A2 

Sant Jordi Desvalls XAPES I TAULERS SANT JORDI, S.A. 4 9C1 

Fornells de la Selva PEDRO CORNELLA, S.A. 1 8B7 

PROMOTORA MEDITERRANEA-2, SA 1 10B4 

GASSOL COLOR, S.A. 2 7B1 

ÀRIDS VILANNA, S.L. 1 2C1 

MONTHI, S.A. 1 8C3 

Bescanó 

ÀRIDS VILANNA, S.L. 2 2C1 

Sant Gregori CASADEMONT SA 2 8B3 

ACONDA PAPER, S.A. 1 6A26 
Flaçà 

TODEN A.I.E. 2 1B1 

MANIPULADOS DEL TER, S.A. 2 12C2 

TORRASPAPEL, S.A. 1 1C1 Sarrià de Ter 

COGENERACIÓN DEL TER, S.L. 2 1B2 

SUCESORES J. COMA-CROS 1 7C2 

MANUFACTURAS ANTONIO GASSOL, S.A. 3 7C2 

FUNERÀRIA POCH, S.A. 2 12B4 
Salt 

FRIGORIFICS DEL TER, S.A. 2 8B8 

Cervià SKW BIOSYSTEMS ,S.A. 7 8B4 

FORMIGONS GIRONA SA 5 10B4 

FORMIGONS GIRONA (SUBEROLITA) 8 10B4 

CERAMIQUES MARCO, S.L. 1 10B2 

BONADONA, S.L. 2 10B2 

TERRISSERIA JOSEP MESTRES, S.L. 1 10B2 

PRATS SAURA, JESÚS 1 10B2 

BIOCENTURY, S.A. 1 8B0 

EDUARDO PLANAGUMÀ, S.A. 1 1B1 

Quart 

CANTERA ÁRIDOS PUIG BROCA, S.A. 1 2B1 

NALCO ESPAÑOLA, S.A. 3 6A20 

ESTEVE QUIMICA, S.A. 19 6C14 

READYMIX ASLAND, S.A. 2 10B4 

LLUIS VICH, S.L. 1 9C4 

ÀRIDS DEL TER, S.A. 1 2B2 

INOXCROM, S.A. 1 6C17 

MEDICHEM, S.A. 8 6C14 

PROTEIN, S.A. 1 13B4 

Celrà 

TEXTIL CELRÀ, S.A. 2 7C1 

Llambilles POSTELÈCTRICA FABRICACIÓN, S.A. 1 10B4 

NATURTAP SUCCESSORS DE FALGAS, S.L. 1 9C3 

FRANCISCO OLLER, S.A. 10 9C3 

XIFRÉ, PERE 1 9C1 

MECANICA INDUSTRIAL XIFRA SA 1 3B2 

Cassà de la Selva 

INECSA 18 5B1 
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Municipi Empresa Núm. focus 
emissors Codi CAPCA 

PLASTISOL CASSA, S.L. 2 6B33 

GIVERCOK 2 9C3 

NATURAL CORK 1 9C3 

CASSACORK 1 9C3 

PARRAMON SALVATELLA, JOSEP 1 9C3 

SANT ISIDRE DE CASSA DE LA SELVA, SCCL 1 8C0 

PARRAMON HERMANOS CB 1 9C3 

COSTA BAUTISTA, S.L. 1 9C1 

PLA VILA, S.A. 1 9C3 

GISPERT VERDAGUER, RICARD 1 9C1 

HORMIGONES CASSÀ, S.L. 1 10B4 

VORAGRAN 2001,S.L. 1 3B2 

 

JUAN COSTA QUER, S.A. 1 9C3 

Font: Servei de Vigilància i Control del Departament de Qualitat Ambiental. DMAH. 

 
En general, les activitats de les zones industrials del Gironès no tenen associats importants processos 
de combustió o d’emissió de gasos a excepció d’algunes indústries, concentrades principalment als 
polígons industrials de Celrà, Cassà de la Selva, Sarrià de Ter, o Quart, entre d’altres, i algunes 
activitats extractives. Així doncs, la incidència ambiental més important vindrà donada per les 
empreses que tenen un major nombre de focus emissors o que tinguin un volum anual important 
d’emissions. 
Els focus emissors de les activitats del Gironès es poden agrupar en les següents categories: 
 

Taula 5: Relació de focus emissors i tipus d’emissions al Gironès 

Focus emissors Núm. Focus 
emissors 

Caldera 37 

Captadors 30 

Forn 24 

Bullidors de suro 7 

Assecadors 3 

Columnes destil·lació 3 

Extractor 2 

Scrubber 7 

Centrals cogeneració 2 

Cabina pintat 1 

Encoladores 1 

Altres 41 

Font: Servei de Vigilància i Control del Departament de Qualitat Ambiental. DMA. 

 
Així doncs, les principals emissions de les empreses del Gironès provenen de: 
- gasos de combustió generats per les calderes o pels forns de la indústria química, paperera, 

alimentària, etc.  
- processos de combustió per a calefacció a la indústria en general 
- emissió de partícules sedimentables procedents de les extraccions d’àrids, plantes de formigó, 

etc. 
- sistemes de neteja de gasos (scrubber) 
- altres 
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1.3.4.3. Instruments de millora de la gestió ambiental de les empreses 
1.3.4.3.1. Sistemes de gestió ambiental 
Un Sistema de Gestió Mediambiental és aquella part del sistema general de gestió de l’empresa, 
encarregat d’orientar a una organització a aconseguir i mantenir un funcionament conforme les fites 
mediambientals establertes i responent de manera eficaç als canvis de les pressions reglamentàries, 
socials, financeres i competitives, així com als riscos ambientals. 
El sistema de gestió ambiental es pot implantar i certificar/verificar segons la norma UNE-EN-ISO 
14001 o segons el Reglament (CE) 761/2001, de 19 de Març de 2001, pel que es permet que les 
organitzacions s’adhereixin amb caràcter voluntari a un Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria 
Ambiental (EMAS).  
El Decret 115/1996, de 2 d'abril, designa la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge com l'organisme competent previst al Reglament CEE 1836/1993 per 
portar a terme en el territori de Catalunya les funcions que li encomana, entre les quals destaca el 
foment entre les empreses, especialment pel que fa a les petites i mitjanes, del sistema comunitari de 
gestió i auditoria (EMAS). 
Al Gironès hi ha una empresa que ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental segons el Reglament 
Europeu EMAS. Es tracta d’un establiment hoteler que es troba a la ciutat de Girona. 
 
1.3.4.3.2. Ecoetiquetes 
Les etiquetes ecològiques o ecoetiquetes són sistemes voluntaris de qualificació ambiental que 
identifiquen i certifiquen de forma oficial que certs productes o serveis, dins d'una categoria 
determinada, tenen una menor afecció sobre el medi ambient. 
A Catalunya coexisteixen dos tipus d’ecoetiquetes, l’Etiqueta Ecològica de la Unió Europea i el 
distintiu de garantia de qualitat ambiental (dgqa). El Decret 255/1992, de 13 d'octubre, designa la 
Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge com a 
organisme competent per a la concessió d'etiquetes ecològiques, atorgant-li, entre altres funcions, la 
de incentivar i promoure la producció de béns de consum ecològic i la d'establir mesures per a la 
definició i l'avaluació d'aquests productes. 
A la comarca del Gironès hi ha 3 empreses que disposen del dgqa, corresponents a establiments 
hotelers de la ciutat de Girona. Aquestes empreses de serveis són: 
 
Taula 5: Empreses amb dgqa 

Sol·licitant Servei 

Turisme Juvenil de Catalunya (TUJUCA) Alberg Residència Cerverí 

Finca los Naranjos SA Hotel Melià Confort Girona 

Novara Hotels Hotel Peninsular 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 
1.3.4.3.3. Diagnosi ambiental d’oportunitats de minimització 

La Diagnosi Ambiental d’Oportunitats de Minimització (DAOM) és una eina desenvolupada pel CEMA 
(Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient) i posada al servei de les empreses consistent en 
l’avaluació portada a terme per experts sobre una activitat industrial o un procés, per determinar-ne 
les possibles oportunitats de prevenció i reducció en origen de la contaminació, aportar-hi alternatives 
d’actuació tècnicament i econòmicament viables. 

 

1.3.4.3.4. Subvencions per empreses 
Les activitats industrials poden sol·licitar diferents tipus de subvencions: 
• Ajuts per a implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental. el Departament de Medi Ambient i 

Habitatge des de l'any 1997 aprova una convocatòria d'ajuts, l'objectiu de la qual és reduir el cost 
inicial de l'aplicació de sistemes de gestió ambiental i incentivar en les empreses la implantació 
d'aquests sistemes. Anualment s’aproven les bases reguladores dels ajuts i es dona un termini 
per a la presentació de les sol·licituds. 

• Ajuts per a la realització dels assaigs i/o controls per a l'obtenció del distintiu de garantia de 
qualitat ambiental o de l'etiqueta ecològica de la Unió Europea. El Departament de Medi Ambient i 
Habitatge des de l'any 1998 convoca una línia d'ajuts, l'objectiu de la qual és facilitar l'accés de les 
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empreses a aquests sistemes d'ecoetiquetatge. Anualment s’aproven les bases reguladores dels 
ajuts i es dona un termini per a la presentació de les sol·licituds. 

• Possibilitat de desgravar fins a un 10% en l'impost de societats les inversions per evitar o reduir la 
contaminació atmosfèrica, evitar o reduir la càrrega contaminant que s'aboca a les aigües 
subterrànies, superficials i marines o afavorir la reducció, recuperació o tractament correcte dels 
residus industrials (Reial Decret 1594/1997, de 17 d'octubre, pel qual es regula la deducció per 
inversions destinades a la protecció del Medi Ambient). Termini de presentació: 10/7/2007.  

• Subvencions destinades a actuacions relatives a la reducció d'aigües residuals i/o de la seva 
càrrega contaminant (RESOLUCIÓ MAB/3737/2002, d'11 de desembre, per la qual es fa pública 
la convocatòria de subvencions destinades a actuacions relatives a la reducció d'aigües residuals 
i/o de la seva càrrega contaminant.). Termini de presentació: 1/1/2006. 

• Subvenció de la realització de Diagnosis Ambientals d’Oportunitats de Minimització (DAOM). El 
Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient subvenciona la realització de DAOM fins a un 80% per a 
petites i mitjanes empreses i fins a un 50% per a grans empreses. 

• Subvenció de la realització d’actuacions derivades de Diagnosis Ambientals d’Oportunitats de 
Minimització (DAOM). El Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient subvenciona l’aplicació de les 
actuacions derivades de les DAOM fins a un 30%. 
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1.4. La cohesió territorial 
La cohesió territorial de la comarca del Gironès ve donada per elements naturals com són els 
condicionants físics, però també per elements antropogènics que han modelat el territori definint 
diferents àrees de cohesió territorial. 
Els principals elements naturals cohesionadors del territori al Gironès han estat les planes, ja que 
aquestes han permès una millor comunicació social i ambiental del territori en àrees com la Vall de 
Llémena, la plana central, la plana de la Selva i la plana de l’Empordà.  
Per altra banda, les formacions muntanyoses han creat una barrera de difícil accés, com per exemple 
les Gavarres, que han dificultat la connexió entre la plana de Celrà-Bordils i Cassà de la Selva.  
Els rius, tot i ser uns corredors biològics de gran valor, també han creat barreres socials entre 
municipis del Gironès. Un exemple és el cas del riu Ter, en què hi hagut una manca de comunicació 
territorial entre els municipis del marge dret i esquerra del riu, com és entre Bescanó i Sant Gregori, o 
entre Flaçà i Sant Jordi Desvalls.  
Les infrastructures viàries i ferroviàries són un dels principals elements antropogènics que han 
contribuït a cohesionar certes àrees del territori, degut a que han facilitat la comunicació entre 
diferents municipis.  
Les principals infrastructures viàries de la comarca són l’Autopista AP-7 i la carretera A2 que 
comuniquen França amb Barcelona i circulen de nord a sud pel centre de la comarca, per l’oest i est 
de la ciutat de Girona, respectivament. L’autopista tot i que passa per diferents municipis, només té 
dues entrades-sortides una a Sant Julià de Ramis (Girona Nord) i una altre a Vilablareix (Girona Sud), 
per la qual cosa a nivell comarcal només comunica els dos extrems nord-sud de la ciutat de Girona, 
mentre que a nivell autonòmic és la principal infrastructura de comunicació de la província de Girona 
amb la resta de províncies catalanes i fins i tot amb la resta de l’estat i França.  
La carretera A2 té una funció molt semblant a 
la de l’autopista si bé aquesta a més també 
comunica amb diferents zones de Girona (est) 
i amb altres carreteres comarcals i locals i per 
tant amb municipis de l’est de la comarca. 
Al nord-oest de la comarca la carretera GI-531 
comunica Girona amb La Vall de Llémena 
(Sant Gregori, Sant Martí de Llémena i, a 
través d’una carretera local (GIV-5313), Canet 
d’Adri. 
Al nord, la carretera GI633 comunica Cervià 
de Ter i Sant Jordi Desvalls, aquests es 
comuniquen amb Viladasens per una 
carretera local (GIV-6234) i amb Sant Julià de 
Ramis a través de l’A2. 
Al nord-est, la carretera C-66 connecta Celrà 
amb Bordils, Sant Joan de Mollet i Flaçà, i 
dues carreteres locals comuniquen aquesta 
carretera amb Juià (GIV-6708) i Madremanya 
(GIV6701). 
Quart (C-250), Sarrià de Ter (antiga N-IIa), 
Salt (C-255), Fornells de la Selva (GIP-6631), 
Vilablareix (GIV-5332), Aiguaviva (GI-533) i 
Bescanó (N-141) són municipis que es troben 
a la perifèria de Girona, connectats radialment 
per carreteres locals. 
Per últim, al sud de la comarca la C-65 
connecta Llambilles amb Cassà de la Selva i 
Llagostera, i a partir d’aquesta carretera, la C-
25 comunica amb Campllong i la GIV-6741 i 
GIV-6742 amb Sant Andreu Salou. 
Com a infrastructura ferroviària hi ha la línia 
de ferrocarril de Barcelona a França, que principalment comunica la província amb la resta de 
províncies i França. De totes maneres, el ferrocarril també ha comportat un lligam entre municipis que 
tenen parada com són Flaçà, Bordils, Celrà, Girona i Fornells de la Selva. 
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Figura 30: Sistema de comunicacions. 
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El Pla de Mobilitat sostenible a la Comarca del Gironès (2005) valora tots aquests aspectes i dóna una 
sèrie de propostes per tal d’optimitzar la connexió intracomarcal i intercomarcal del Gironès. Es basa 
en el fet que Girona i rodalies és l’eix vertebrador del Gironès, i és on s’acumulen els principals focus 
generadors i atractors de mobilitat comarcal (laborals, educatius, culturals, sanitaris, administratius,...).  
Es promou sobretot la millora del transport públic (sobretot en la zona centre), emfatitzant en el 
transport ferroviari, que pot veure’s potenciat en els propers anys degut a l’arribada del TGV. Així 
mateix, es destaca la necessitat de millorar les connexions entre aquesta zona central i la resta del 
territori comarcal. 
També és remarcable que el 8% de la població destaqui les males comunicacions viàries com a un 
problema principal de la comarca. Sobretot, la població descontenta en aquest aspecte és la resident 
a la zona nord, nord-est i a la Vall de Llémena, on depenen bàsicament de l’ús del transport privat per 
satisfer les seves necessitats socials, sanitàries, etc. 
El sector sanitari del Gironès està format per les següents àrees bàsiques de salut: Cassà de la Selva, 
Celrà, Girona 1, Girona 2, Girona 3, Girona 4, Salt i Sarrià de Ter. S’entén com àrea bàsica de salut 
(ABS) el territori i la seva població que és atès per un Equip d’Atenció Primària, i que disposa, com a 
mínim, d’un Centre d’Atenció Primària (CAP).  
Al Gironès existeixen 128 centres d’ensenyament no universitari, repartits heterogèniament pel 
territori, depenent bàsicament de la densitat de població (1 a Aiguaviva, 2 a Bescanó, 2 a Bordils, 6 a 
Cassà de la Selva, 4 a Celrà, 1 a Cervià de Ter, 1 a Flaçà, 1 a Fornells de la Selva, 73 a Girona, 4 a 
Llagostera, 2 a Quart, 19 a Salt, 3 a Sant Gregori, 1 a Sant Jordi Desvalls, 2 a Sant Julià de Ramis, 3 
a Sarrià de Ter i 1 a Vilablareix). 
Les biblioteques municipals també es reparteixen heterogèniament en el territori, de la següent 
manera: 1 a Bescanó, 1 a Cassà de la Selva, 1 a Celrà, 5 a Girona, 2 a Salt, 1 a Llagostera, 1 a Sant 
Gregori i 1 a Sarrià de Ter. 
 
1.4.1. Definició d’àrees funcionals a la comarca 
A partir dels criteris tant naturals com antropogènics esmentats anteriorment, a la comarca del 
Gironès s’han definit 5 àrees funcionals anomenades “Unitats Territorials del Gironès”,.  
Les Unitats Territorials del Gironès són les següents: 

• Àrea central: L’àrea funcional més extensa (156 km2), que ocupa la plana central i on 
habita el 87,4% de la població total de la comarca (827,8 habitants/km2). Formen aquesta 
unitat territorial els municipis de Girona, Quart, Sarrià de Ter, Salt, Fornells de la Selva, 
Vilablareix, Aiguaviva i Bescanó. 

• Pla de La Selva: Els municipis de Cassà de la Selva, Llagostera, Sant Andreu Salou, 
Campllong i Llambilles, amb una superfície conjunta de 150,7 km2 i amb una densitat de 
població de 109,4 hab/km2, conformen la segona unitat territorial més important del 
Gironès. 

• Àrea nord de la comarca: Per les condicions geogràfiques i la proximitat a d’altres 
comarques, els municipis Sant Jordi Desvalls, Viladasens, Cervià de Ter, Celrà, Bordils, 
Sant Joan de Mollet, Flaçà, Juià, Sant Martí Vell, Madremanya i Sant Julià de Ramis 
formen la tercera unitat territorial. 

• Vall de Llémena: Amb una densitat de població molt baixa (28,76 hab/km2), els municipis 
de Sant Gregori, Canet d’Adri i Sant Martí de Llémena conformen aquesta unitat territorial, 
com a conseqüència de les seves característiques de relleu muntanyós. 
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Font: Elaboració pròpia. 

 

 
 

Figura 31: Unitats Territorials del Gironès. 
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1.5. El Gironès en el context Català i de les comarques gironines 
1.5.1. El Gironès respecte les comarques gironines i catalanes 
1.5.1.1. Superfície 
La comarca del Gironès es troba a la província de Girona, limitant amb totes les seves comarques 
excepte el Ripollès i la Cerdanya, al nord amb el Pla de l’Estany, al nord-est amb l’Alt Empordà, a l’est 
amb el Baix Empordà, a l’oest amb la Selva, i al nord-est amb la Garrotxa. 
Tal com es pot veure en la següent figura, la comarca del Gironès és, en superfície, de les comarques 
més petites de la província de Girona (575,76 km2), després del Pla de l’Estany. 
 

1.5.1.2. Població 
La comarca del Gironès, amb una població de 154.274 habitants (2004), és la comarca amb més 
població de la província de Girona. El Gironès és la setena comarca més poblada de Catalunya; la 
seva població és inferior a la de les comarques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i es troba a la 
mateixa franja de població que les comarques del Baix Camp, el Bages o el Segrià. 
Figura 33: Mapa d’habitants de les comarques de Catalunya,2004. 

 

Figura 32: Superfície de les comarques de Catalunya 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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Durant el quinquenni que va del 1996 al 2001, el creixement total de la població de la comarca del 
Gironès ha estat d’un 10,3 %, per sobre de la mitja del creixement de Catalunya (7,4%). 
És la setena comarca amb un creixement de població més alt, per darrera de les comarques del Baix 
Penedès, la Cerdanya, el Garraf, el Maresme, la Selva i el Vallès Oriental. 
L’índex d’envelliment de la població a la comarca del Gironès al 2003 era de 93, mentre que la mitja 
de Catalunya era de 123,6. El Gironès forma part del grup de comarques amb un índex d’envelliment 
de la població inferior a 100, juntament amb el Baix Camp, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, el 
Garraf, el Maresme, el Tarragonès, la Vall d’Aran, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 
 
1.5.1.3. Densitat 
La relació entre superfície i població determina la densitat. El Gironès té una densitat de 268 
habitants/ km2, i es troba a la mateixa franja que el Baix Empordà - entre 150 i 500 habitants/km2 -, 
sent aquestes dues comarques les de densitat més alta de la província de Girona.  
A nivell de Catalunya, el Gironès és la setena comarca amb la densitat més elevada, per sota de les 
comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Tarragonès i el Vallès 
Occidental. La comarca del Gironès es troba a la mateixa franja que el Baix Empordà, el Vallès 
Oriental, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Baix Camp.  
 
Figura 34: Mapa de densitat de població a les comarques de Catalunya, 2004. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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1.5.1.4 Educació 
En l’àmbit educatiu caldria ressaltar que la taxa bruta d’escolarització de la població major de 16 anys 
al 2001 va ser de 10,06 per cada 100 habitants, quan la mitjana de Catalunya fou de 8,80. 
La taxa específica d’escolarització, és a dir, la població d’una franja d’edat donada que acudeix a 
l’escola actualment, sobre el total de la població de la mateixa franja d’edat, és superior al Gironès 
que no pas al global de Catalunya, com es pot veure a la taula següent (dades del 2003): 
 
Taula 6: taxa específica d’escolarització al 2003. 

 2 a 4 anys Als 16 anys Als 17 anys 

Gironès 90,21 95,60 84,07 

Catalunya 82,52 86,29 70,86 

Font: IDESCAT 

 
Cal destacar també que en el 2001 el 14 % de la població del Gironès havia cursat estudis superior, 
mentre que el 12,5 % de la població no tenia estudis.  
A Catalunya, aquestes dades eren 12,72% i 13,65 %, respectivament. 
 
Taula 7: distribució de la població de més de 10 anys segons el nivell d’instrucció. 
 Sense estudis Estudis primaris Estudis secundaris Estudis superiors 

Gironès  12,53 51,99 20,65 14,06 

Catalunya 13,65 51,45 21,52 12,72 

Font: IDESCAT 

 
1.5.1.5. Economia 
Econòmicament destaca que el PIB del Gironès està per sobre de la mitjana global catalana; un 1,9% 
de la comarca del Gironès enfront a un 1,7% del total de Catalunya. 
També és destacable l’alta renda bruta familiar disponible, que mesura els ingressos per habitant 
destinats al consum i a l’estalvi, sent d’un 116,5, la segona més alta de tota Catalunya, després de la 
Vall d’Aran, però al mateix nivell que el Pla de l’Estany, la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, el Pallars 
Sobirà i el Pallars Jussà. 
A la figura següent es pot veure la renda bruta familiar disponible a les comarques catalanes. 
Figura 35: Renda bruta familiar disponible 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Els principals sectors econòmics de la comarca són el comerç i els serveis, seguit del sector industrial 
i la construcció. 

Àmbit d’estudi 
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Observant les figures que es presenten a continuació es pot veure la importància del sector serveis a 
la comarca del Gironès, segons els llocs de treball que hi ha, i el percentatge sobre el total de 
Catalunya de la població ocupada en aquest sector.  
En el sector serveis, cal destacar que el Gironès presenta taxes de creixement molt similars a la 
mitjana catalana (2%).  

Figura 36: Llocs de treball al sector serveis (2001) Figura 37: Població ocupada al sector serveis (2001)

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Durant els darrers anys el sector primari ha patit una davallada important a la comarca, més aguda 
que a la resta de Catalunya, malgrat que la tendència negativa persisteix a tot arreu. 
A continuació es mostren les figures dels llocs de treball i de la població ocupada en l’agricultura a 
Catalunya durant l’any 2001: 

 
 

El sector de la construcció ha estat el que durant els últims anys ha crescut més a la comarca, tot i que 
no arriba al ritme de creixement que es dóna a Catalunya. 
Les figures que es mostren a continuació indiquen els llocs de treball i la població ocupada en aquest 
sector a les diferents comarques de Catalunya durant l’any 2001: 
 

 
 
 

Figura 39: Població ocupada en l’agricultura (2001)Figura 38: Llocs de treball a l’agricultura (2001)  

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Figura 40: Llocs de treball en  la construcció  (2001) Figura 41: Població ocupada en el sector de la construcció (2001)

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

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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En referència al sector industrial, el Gironès està inclòs en el grup de comarques en les que aquest 
sector té un pes relatiu per sota de la mitjana del Principat, i en el 2003 el creixement industrial va ser 
també inferior a la mitjana de les comarques catalanes.  
A continuació es mostren les figures que representen el llocs de treball i la població ocupada en 
aquest sector a les comarques de Catalunya durant el 2001: 
 

 
 

 
 

Pel que fa al treball, la taxa d’atur a la comarca del Gironès és de 8,06, i es troba 2,12 punts per sota 
de la mitjana de Catalunya (10,18). 
 
1.5.1.6. Transport i comunicacions 
A la comarca existeixen uns 745 vehicles per cada 1.000 habitants, xifra per sobre de la mitja de 
Catalunya, que es troba en els 629 vehicles per cada 1.000 habitants. I per la comarca del Gironès 
circulen una mitjana d’entre 5.000 a 10.000 vehicles per dia, una xifra similar a les comarques de l’Alt 
Penedès, el Baix Empordà, el Berguedà, el Montsià, Osona, el Pla d’Urgell, la Selva, el Tarragonès i 
la Vall d’Aran, i inferior a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
Durant l’any 2004, el Gironès va ser la comarca de la província de Girona on més inversions a la 
xarxa viària es van fer per part de la Generalitat de Catalunya (17,08 milions d’euros).  
També cal destacar que l’aeroport de Girona - que malgrat que es troba ubicat a la comarca veïna de 
la Selva, el Gironès forma part de la seva zona d’influència més immediata - ha patit  un fort 
creixement a partir de l’any 2002, tal com es mostra a la figura següent: 
 

 

Any Número de passatgers 
(milers de persones) 

Variació 
(%) 

2000 627,2 - 

2001 602,5 -3,9 

2002 534,2 -11,3 

2003 1.427,90 167,3 

2004 2.936,50 105,7 

 
 
 

Figura 43: Població ocupada en el sector de la indústria (2001)Figura 42: Llocs de treball en la indústria (2001)  

Figura 44: Variació del número de passatgers a l’aeroport de Girona (període 2000-2004).

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

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Dels 627.000 passatgers al 2000 es va passar als  2.936.000 passatgers al 2004; i a l’octubre de 2005 
el volum de passatgers havia incrementat en un 11,4% respecte l’any anterior - per sobre de 
l’augment del 10,6% que va registrar l’aeroport de Barcelona durant el mateix període -, fet que 
demostra la línia de creixement de l’aeroport de Girona. 
Conseqüentment el número d’aeronaus també s’ha incrementat durant aquest període, passant de les 
5.581 aeronaus de l’any 2000, a les 20.207 aeronaus a l’any 2004. 
En canvi, en el cas del transport de mercaderies en l’aeroport de Girona, s’ha observat una reducció 
del 37,4% en el mateix període (2000-2004). 
 
1.5.2. Àrees d’influència i dependència exterior de la comarca 
El Consell Comarcal del Gironès ha aprovat al 2006 el Pla de Mobilitat Sostenible de la comarca del 
Gironès el qual analitza amb profunditat la mobilitat de la comarca i proposa actuacions pel 2005-
2010. Els continguts d’aquest Pla són els que es descriuen a la Llei 9/2003 de mobilitat en la figura 
dels Plans Directors de Mobilitat.  
El Pla analitza tots els paràmetres i aspectes relacionats amb la mobilitat a la comarca i conclou amb 
una diagnosi de mobilitat a partir de la qual el Pla elabora un seguit de propostes d’actuació que 
permetran aconseguir una mobilitat sostenible. 
El seu desenvolupament parteix de criteris encaminats a assolir una mobilitat sostenible com els 
següents: 

- Desenvolupament sostenible com a marc global de la vida urbana, integrant aspectes 
ambientals, territorials i socioeconòmics. 

- Millora de les infrastructures destinades al transport com la reutilització del ferrocarril, el reforç 
del transport en carretera, el foment del transport marítim i fluvial i integrar el transport aeri 
amb el medi ambient. 

- Desenvolupament de la intermodalitat (combinació de diversos mitjans de transport) 
- Reforç de la seguretat vial 
- Decisió d’una política tarifària adequada en el transport 
- Impuls dels serveis de transport net i eficaç 

Un cop analitzada la situació actual del transport a la comarca, s’obtenen les propostes d’actuació tal 
com es mostra a continuació: 

- Creació d’instruments i eines per impulsar un model de mobilitat sostenible. Aquest apartat 
considera la creació d’una Autoritat coordinadora del transport del Gironès, un pla de 
dinamització del TGV i una borsa de vehicles entre d’altres. 

- Afavorir els models de desplaçament a peu o en bicicleta. Aquest apartat es relaciona amb 
aspectes com l’eliminació de barreres arquitectòniques, la promoció de les vies verdes o la 
creació d’un servei de préstec de bicicletes. 

- Afavorir l’ús del transport col·lectiu en els desplaçaments urbans i interurbans. Aquest punt es 
centra en la millora del sistema de transport públic actual amb estudis de viabilitat de noves 
línies de ferrocarril, un increment de la freqüència de pas,... 

- Millorar la sostenibilitat en els desplaçaments de mercaderies mitjançant la promoció de 
bones pràctiques de transport de mercaderies per carretera, una millora de la planificació i la 
dotació d’aparcaments i l’aplicació de la logística en la distribució de les mercaderies dins de 
ciutat 

- Restringir i racionalitzar l’ús del vehicle privat mitjançant l’aplicació de mesures dissuasòries 
de diversos tipus, la promoció del car-sharing, ... 

- Mesures correctores de l’impacte del trànsit rodat a partir d’estudi de determinació de 
l’impacte sonor de la xarxa viària, la garantia de la permeabilitat ecològica i la substitució del 
gas-oil per biocombustibles. 

 
Recentment s’està constituint l’Autoritat del Transport Metropolità de Girona (ATMG) amb l’objecte de 
millorar la coordinació i gestió del transport públic. Els principals objectius que motiven la seva creació 
són: 

- Col·laboració entre diferents nivells d’administració amb responsabilitat en el transport públic. 
- Integració de les xarxes de transport 
- Informar als usuaris 
- Coordinació del transport públic en origen i destí 
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- Coordinació de les polítiques i les integracions tarifàries 
- Ampliació del camp d’actuació a la planificació i gestió de la mobilitat 
- Gestió dels serveis de transport 

 
Pel que fa al transport públic, darrerament s’han fet moltes millores però encara queden trajectes amb 
oferta insuficient i baixa freqüència de pas. Les principals interrelacions sobre les que cal actuar amb 
prioritat són: 

- el continu urbà de Girona 
- Girona – Banyoles – Olot 
- Girona – Barcelona 
- Girona – Santa Coloma de Farners 
- Girona – Lloret de Mar i Tossa de Mar 
- Girona – Sant Feliu de Guíxols 
- Girona – altres municipis de la costa 

 
Això fa que l’ús de les línies de transport metropolità sigui molt baix. Les que tenen una ratio inferior 
són les línies 9 (Sant Daniel), 10 (Fornells de la Selva) i 7 (de Can Gibert a Torre Gironella).  
Això ha donat com a conseqüència que la Sindicatura de Comptes hagi determinat que l’empresa de 
Transports Municipals del Gironès SA es troba en situació de dissolució obligatòria per les pèrdues 
generades. Enfront aquesta situació, és necessària una reorientació de l’oferta, de les rutes, dels 
municipis als que es dóna servei, compatibilitat entre bitllets,... 
 
El fet que la capital de la província, Girona, formi part de la comarca del Gironès, fa que l’àrea 
d’influència de la comarca sigui bastant àmplia, i que les relacions entre aquesta i les comarques 
properes siguin fluïdes. 
Això es fa palès quan s’estudien els desplaçaments que fa la població per motius laborals o d’estudi 
(el que s’entén per mobilitat obligada) des de la comarca a altres destinacions, o des d’altres 
comarques cap al Gironès. 
A la comarca del Gironès es produeixen 110.882 desplaçaments diaris per mobilitat obligada, segons 
dades del 2001, dels quals el 31,6% són desplaçaments intercomarcals. Aquests desplaçaments 
intercomarcals, tant els que tenen com a origen el Gironès com els que el tenen com a destí, han 
augmentat considerablement en el període 1991-2001, tal i com s’observa a la gràfica següent. 
Figura 45: Evolució dels desplaçaments intermunicipals 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
En general, la diferència entre els desplaçaments a causa del treball que tenen com a origen la 
comarca (11.857 desplaçaments) i els que tenen com a destí la comarca (11.788 desplaçaments) és 
gairebé nul·la. Els desplaçaments residència-lloc de treball, tal i com s’observa a la figura següent, es 
troben en  equilibri entre entrades i sortides, mentre que són més els desplaçaments d’estudiants que 
es dirigeixen al Gironès (8.888 desplaçaments) que no els desplaçaments generats per motius 
d’estudi des del Gironès cap a altres comarques (2.229 desplaçaments). 

0
5000

10000
15000
20000

25000
30000

35000
40000

1991 1996 2001

N
úm

er
o 

de
 d

es
pl

aç
am

en
ts

Des de la comarca Cap a la comarca



 
Agenda 21 de la comarca del Gironès 

Document I: Descripció i diagnosi dels vectors de sostenibilitat 
47 

 

 

Figura 46: Desplaçaments a la comarca del Gironès. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
El 18,6% del total de desplaçaments realitzats al 2001 van ser des d’altres llocs cap a la comarca del 
Gironès, mentre que un 13% dels desplaçaments van ser des de la comarca cap a altres indrets. 
Al Gironès hi ha 6.297 desplaçaments diaris més d’entrada que de sortida, la qual cosa significa que 
el Gironès és una comarca importadora de desplaçaments. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Els principals orígens dels desplaçaments en direcció al Gironès són les comarques veïnes de la 
Selva (29,4%) i el Baix Empordà (20%). La Selva també és la principal destinació dels habitants que 
surten de la comarca (23,5%). No obstant això, les destinacions dels habitants del Gironès són 
bastant diverses i queden repartides entre diferents àmbits de Catalunya, depenent de si es tracten de 
desplaçaments per motiu laboral o per estudis, tal com s’observa a la següent figura. 
Les columnes amb un valor positiu indiquen el número de desplaçaments diaris que es fan en direcció 
al Gironès; per contra, les columnes amb un valor negatiu indiquen els desplaçaments diaris des del 
Gironès cap a unes altres comarques. 
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Figura 47: Caracterització dels desplaçaments externs
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Així doncs, es pot veure que la majoria dels desplaçaments laborals que tenen com a destinació el 
Gironès provenen de les comarques veïnes, i que gran part dels desplaçaments generats a la 
comarca tenen com a destí la Selva. 
També destaca el fet que els desplaçaments diaris pel que fa als estudiants d’ensenyança no 
obligatòria (batxillerat, universitat, mòduls, etc.) van de la resta de les comarques gironines cap al 
Gironès, fet motivat per la presència de la Universitat de Girona a la comarca, i que els desplaçaments 
per motiu d’estudis des del Gironès tenen Barcelona com a destí. 
Existeixen també desplaçaments diaris d’estudiants menors de 15 anys (ensenyança obligatòria) cap 
a la comarca, i alguns desplaçaments d’aquest tipus d’estudiants des del Gironès cap a la comarca de 
l’Alt Empordà. 
A la següent figura es representa els desplaçaments d’entrada i sortida del Gironès: 
 

Figura 48: Diferència dels desplaçaments intercomarcals residència-treball i residència-estudi (2001) 
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Figura 49: Desplaçaments intercomarcals totals. 

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

 
Segons el Pla de Mobilitat Sostenible del Gironès, anualment s’emeten un total de 219.086 t de CO2 
equivalent en les vies interurbanes del Gironès. Per tal d’absorbir tot aquest CO2 és necessari una 
superfície forestal d’unes 33.195 ha. Segons dades del Centre de la Propietat Forestal, la superfície 
forestal del Gironès és de 33.616 ha, per tant el transport interurbà dels principals vials de la comarca 
genera una petjada ecològica tant gran com tota la superfície forestal de la comarca. 
 
Figura 50: Petjada ecològica. 

 
Font: Pla de Mobilitat Sostenible del Gironès. 
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B. Diagnosi 
 
1.1. Emmarcament geogràfic i condicionants físics 
 

 LES CARACTERISTIQUES GEOGRÀFIQUES I FÍSIQUES HAN AFAVORIT EL 
DESENVOLUPAMENT DE LA COMARCA 

La comarca del Gironès es troba al bell mig de la província de Girona i molt propera a la demarcació 
de Barcelona.  
La confluència del riu Ter, Onyar i Güell ha creat una àmplia plana a on es situen les poblacions més 
grans de la comarca, entre elles la capital de la comarca i de la província, Girona. Així mateix, al 
voltant d’aquesta plana hi ha formacions muntanyoses de gran bellesa com les Gavarres, el massís 
de Cadiretes i les muntanyes de Rocacorba, a més d’algunes formacions volcàniques com és el volcà 
de la Crossa. 
El clima, típicament mediterrani amb hiverns suaus i estius calorosos i eixuts, ajuda a que les 
condicions de vida tant de les persones com de la flora i fauna siguin molt confortables tant a l’hivern 
com a l’estiu. 
 
 
1.2. Característiques demogràfiques 
 

 EL GIRONÈS HA DUPLICAT EL SEU RITME DE CREIXEMENT EN ELS DARRERS 10 ANYS. 
 
El creixement poblacional de la comarca s’ha vist incrementat en 
el període 1994 - 2004 respecte la tendència que seguia la 
dècada anterior passant de tenir un creixement del 7,3% a un 
17,44%.  
Aquest augment del ritme ve condicionat per diversos factors 
que influeixen en la dinàmica poblacional com el creixement 
vegetatiu de la població, que s’ha vist afavorit en els darrers 
anys degut a l’increment de la natalitat i les migracions que 
també segueixen una tendència a l’alça. 
 
 

 LA NATALITAT EXPERIMENTA UN CREIXEMENT INSÒLIT A PARTIR DE L’ANY 2000 
 
Des de l’any 2000 s’està produint un augment de la natalitat a un 
ritme de creixement de l’ordre del 40% en 5 anys. S’ha passat 
de tenir amb prou feines 100 naixements en 3 anys a tenir-ne 
400 en el mateix temps. 
Aquest fet pot ser conseqüència de la prosperitat econòmica de 
la comarca juntament amb el factor de les migracions, ja que el 
nombre de defuncions segueix la mateixa tendència. 
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Figura 1: Evolució de la població al Gironès 
(1975-2004) 

Figura 2: Creixement natural de la població 
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 ES PRODUEIX UN CREIXEMENT EXPONENCIAL DE LES MIGRACIONS PROCEDENTS 
D’ÀFRICA I AMÈRICA DEL SUD DES DEL 1999 

Tot i que la immigració duia una tendència al 
creixement des de 1995, és a partir de l’any 1999 
quan es comença a notar un augment significatiu de 
les immigracions. Els principals continents d’origen 
dels estrangers són Amèrica i Àfrica. Més 
concretament de països d’Amèrica del Sud com poden 
ser Colòmbia, Perú, Brasil, Argentina o Xile entre 
d’altres, i en el cas dels africans, els principals països 
de procedència són el Marroc, Nigèria i altres països 
de la regió Sub-Sahariana. 
Els municipis en què el nombre d’estrangers ha arribat 
a representar més del 10% de la població al 2005 són 
Salt (26,2%), Llagostera (13,9%), Girona (13,8%), 
Flaçà (13,02%), Bordils (12,46%), Celrà (12,22%), 
Juià (12,08%), Madremanya (11,71%) i Sant Jordi 
Desvalls (11,09%). 
 
 

 AL 2015 S’ESPERA UNA POBLACIÓ PROPERA ALS 185.000 HABITANTS 
Segons les projeccions realitzades per 
l’Institut d’Estadística de Catalunya i tenint 
en compte que la població de la comarca es 
comporta seguint un escenari mitjà alt del 
que es suposa una combinació de fecunditat 
mitjana, esperança de vida alta i migració 
alta (mitjana amb l’estranger i alta amb la 
resta d’Espanya), cal esperar que la 
població tingui un increment del 23,6% 
arribant a una població de 184.375 
persones, en els pròxims 10 anys. 
Aquest tipus de tendència és la que 
s’espera si la dinàmica poblacional del 
Gironès segueix el ritme actual però tot i així 
es poden produir canvis d’aquí al 2015 i 
modificar la tendència prenent com a 
referència un altre tipus d’escenari, tot i que 
fins i tot en l’escenari baix hi ha un augment 
de la població. 
 

 GIRONA I SALT CONCENTREN MÉS DEL 70% DE LA POBLACIÓ DE LA COMARCA 
Segons les dades de població del 2004, Girona i Salt són les poblacions amb un major nombre 
d’habitants a la comarca amb una representació del 54,14% i del 16,80% respectivament. 
Girona presenta una densitat de població de 2.136,3 habitants/km2 i a Salt és de 3.926,1 
habitants/km2, aquests dos municipis juntament amb Sarrià de Ter i Vilablareix són els que tenen més 
densitat de població de la comarca. Aquesta distribució indica que la demografia de la comarca depèn 
en part de la dinàmica d’aquests dos municipis. L’origen d’aquest fet és la influència atractora que 
exerceix Girona sobre els municipis de les rodalies tant a nivell social com econòmic juntament amb 
l’elevat preu de l’habitatge a la capital, que força a una part de la població a residir en municipis del 
voltant segons proximitat on els preus són més assequibles.  
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Figura 4: Projecció de població 

Font: IDESCAT. 
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 GIRONA COM A ÀREA D’INFLUÈNCIA 
La capital comarcal i provincial exerceix una 
força atractora sobre la primera corona 
d’influència de Girona degut a l’elevat nombre 
de serveis i infrastructures que proporciona 
juntament amb l’activitat econòmica que s’hi 
desenvolupa. Aquesta primera corona 
d’influència o àrea urbana la formen els 
municipis d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Salt, 
Sant Julià de Ramis, Celrà, Bescanó, 
Vilablareix, Sarrià de Ter, Sant Gregori, Quart i 
Girona. Hi ha la previsió de què aquesta àrea 
urbana s’incrementi i afecti a més municipis de 
la comarca que actualment no pertanyen a 
l’àrea metropolitana de Girona. 
En diversos casos, aquesta influència ha 
condicionat el desenvolupament econòmic dels 
municipis de les rodalies pel fet de limitar la 
seva autocontenció, fer que els nuclis 
esdevinguin ciutats dormitori i que augmentin 
els desplaçaments per motius de treball o 
d’estudi. 
Cal fer referència a l’esforç que realitzen 
algunes administracions locals de la primera 
corona per augmentar aquesta autocontenció i 
descentralitzar les activitats econòmiques de 
Girona amb l’objectiu de potenciar un desenvolupament econòmic independent de la capital. 
Els nuclis de Llagostera i Cassà de la Selva també es veuen afectats per aquesta influència que 
exerceix la capital i a més es veu facilitada per les infrastructures viàries que permeten els 
desplaçaments. 
Tot i presentar aquesta situació, aquests dos municipis també es troben influenciats per altres nuclis 
de les comarques de la Selva o de la comarca del Baix Empordà.  
 

 LES DENSITATS DE POBLACIÓ DE GIRONA I SALT SÓN GAIREBÉ 10 VEGADES 
SUPERIORS A LA MITJANA COMARCAL 

El Gironès té una densitat de població mitjana de 337,74 habitants / km2 (2004). Les densitats de 
població d’alguns dels seus municipis són molt superiors a aquesta mitjana com en el cas de Salt on 
hi conviuen al voltant de 3.900 habitants/km2, o a Girona on aquest valor és de 2.136 habitants/km2. 
Aquesta gran densitat de població és deguda a la importància en diversos aspectes de la capital i com 
a conseqüència, l’augment d’habitants a les poblacions veïnes.  
En els municipis de Sarrià de Ter i Vilablareix, on es troben uns valors de 935,7 i 346,1 habitants/km2 
respectivament, s’està produint un fenomen similar al de Salt. En el cas de Sarrià de Ter, aquesta 
elevada densitat es deu a la proximitat amb Girona i sobretot amb la proximitat als polígons industrials 
de la zona. 
A Vilablareix s’està produint un increment de la densitat a causa de la promoció del sector industrial a 
la zona i altres esforços per augmentar l’ocupació municipal. 

 
 DELS 4 MUNICIPIS DE MÉS DE 5.000 HABITANTS, LLAGOSTERA ÉS L’ÚNIC QUE HA 

INCREMENTAT LA SEVA POBLACIÓ ESTACIONAL 
Segons l’estudi realitzat per l’Institut d’Estadística de Catalunya sobre població estacional en termes 
d’equivalència a temps complet anual (ECTA), dels quatre municipis de més de 5.000 habitants del 
Gironès (Girona, Salt, Llagostera i Cassà de la Selva), Llagostera és l’únic municipi que va 
incrementar la seva població estacional a l’any 2003 respecte les dades de 1998. 
Girona també presenta uns valors positius de població estacional però s’ha produït una reducció 
d’aquesta respecte el 1998. Això indica que el nombre de desplaçaments de població resident té un 
ritme de creixement més accentuat que l’entrada de població no resident. 
A Cassà de la Selva i a Salt es percep una disminució de la població no resident dins el període 
d’estudi mentre que la població resident no present també augmenta, de manera que el flux de sortida 
predomina sobre el d’entrada. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT



 
Agenda 21 de la comarca del Gironès 

Document I: Descripció i diagnosi dels vectors de sostenibilitat 
53 

 

 

 
Taula 1: Població estacional i total en termes d'equivalència a temps complet anual(ETCA) 

Font: IDESCAT 

 
La determinació de la població estacional permet conèixer el nombre de persones per dia que hi ha en 
un municipi en mitjana anual. Es realitza mitjançant la comparació de censos de població, dades 
turístiques d’ocupació i pernoctacions així com de places d’allotjament. A partir d’aquestes es 
determina la població no resident present (entrada) i la població resident no present (sortida) i amb la 
diferència s’obté la població estacional. També es calcula un altre paràmetre que és la població 
equivalent a temps complet per any mitjançant la suma de la població resident amb la població 
estacional. 
 
 
 
1.3. Dinàmica econòmica 
 

 EL PIB SEGUEIX REDUINT EL SEU RITME DE CREIXEMENT 
Des de l’any 1999 s’està produint una disminució del creixement del Producte Interior Brut a un ritme 
proper al 0,5% anual. Tot i això, en els darrers anys aquesta taxa de creixement s’ha mantingut per 
sobre del valor de Catalunya.  
El creixement acumulat de la comarca segueix sent inferior al de Catalunya i al de l’eix gironí (Alt i 
Baix Empordà, Gironès, la Selva i Pla de l’Estany). A Catalunya el valor és de 17,28%, a l’eix gironí és 
de 18,6% i la comarca presenta un creixement acumulat del 16,86%.  
 

 EL GIRONÈS TÉ LA SEGONA RENDA FAMILIAR MÉS ALTA DE CATALUNYA 
Amb un valor de renda familiar bruta disponible de 12.900 € per habitant al 2000, el Gironès només es 
troba per sota de la Vall d’Aran (13.600 €/habitant). Aquest valor, que també és superior a la mitjana 
catalana, indica la situació econòmica de les famílies i la renda disponible per al consum o per a 
l’estalvi familiar. 
La província de Girona amb una mitjana de 12.300 € per habitant, també es troba per sota d’aquest 
valor tot i que en els darrers anys aquesta diferència s’ha reduït. Aquest fet s’explica amb l’expansió 
de les activitats econòmiques cap a la primera i la segona corona de la capital així com la proliferació 
de nous polígons industrials en els municipis de les rodalies de la ciutat de Girona afavorint la 
descentralització. L’increment de població als municipis del voltant que es desplacen a la capital per 
motius de feina també ha contribuït a reduir aquesta diferència.  
Segons les dades municipals de l’Anuari Econòmic d’Espanya 2005 de la Caixa, la ciutat de Girona es 
troba en la desena posició de les poblacions amb una renda familiar més elevada a l’Estat espanyol 
amb més de 14.500 €.  
 

 EL SECTOR AGRÍCOLA HA SOFERT UNA DAVALLADA IMPORTANT EN ELS DARRERS 
ANYS 

En el darrer període, s’ha constatat una disminució de la ocupació en el sector agrícola. Actualment, la 
població ocupada en el sector és del 2%, i les explotacions agrícoles representen el 1% del PIB del 
Gironès. Aquesta disminució ha estat produïda, en part per un èxode rural de gent en edat de treballar 
cap a les ciutats, causant així un envelliment dels nuclis rurals de caràcter fonamentalment agrícola.  
Aquesta problemàtica associada al sector implica una reducció de la superfície agrícola a nivell 
comarcal, de tal manera que es compromet la configuració del territori actual en forma de mosaic 
produint una homogeneïtzació d’aquest i una conseqüent pèrdua de biodiversitat derivada de la 
manca en la varietat dels hàbitats. 

Població no resident 
present 

Població resident 
no present Població estacional Població total Municipis de més de 

5.000 habitants 
1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003 

Cassà de la Selva 623 552 681 890 -58 -338 7.525 7.812 

Girona 10.716 11.993 5.640 7.200 5.076 4.793 77.758 86.013 

Llagostera 564 889 565 700 -1 190 5623 6.483 

Salt 1.126 1.001 3.221 3.609 -2.095 -2.609 19.727 21.904 
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Per altra banda, la proliferació de grans empreses terratinents que, mitjançant la incorporació de 
noves tecnologies es poden permetre la disminució de la mà d’obra necessària i exercir una pressió 
sobre els petits empresaris agrícoles també ha estat un dels factors que ha motivat aquesta 
disminució de la població ocupada. 
Cal esmentar que amb l’objectiu de consolidar una estratègia competent enfront a aquesta tendència, 
es promouen diverses actuacions com el cooperativisme, la denominació d’origen o la producció 
agrícola ecològica i integrada per tal de conferir als productes un valor afegit, una garantia de qualitat i 
un respecte al medi ambient. 
 

 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ ÉS EL QUE TÉ UN INCREMENT DEL PIB MÉS ELEVAT 
El creixement del PIB en la construcció ha estat del 3% però es troba per sota del nivell de Catalunya 
(3,51%). El fet que la construcció sigui el sector més afavorit es deu al creixement de tipus expansiu 
que està experimentant la construcció residencial, on s’està produint un increment dels habitatges 
iniciats enfront dels habitatges acabats amb el que el nombre d’habitatges en construcció està 
augmentant. 
 
L’augment del PIB en els altres sectors es distribueix de manera següent: 

⇒ A la indústria, l’increment ha estat molt discret amb un valor del 0,21%. 
⇒ Els serveis han experimentat un augment del 2,38% situant-se per sobre de la mitjana 

catalana (2,32%). 
⇒ El sector primari és el que ha estat més desafavorit amb una davallada del 6,16%. 

 
 EL SECTOR SERVEIS REPRESENTA UN 68% DEL PIB I UN 66% DE LA TAXA D’OCUPACIÓ 

Aquest sector, amb un pes específic important a la ciutat de Girona, 
ha anat produint un fenomen de tercialització a la comarca a partir 
dels anys 50 que agrupa la majoria d’establiments de restauració, 
hotelers i de serveis a empreses industrials.  
La representació del PIB en els altres sectors és del 20% en el cas 
de l’industrial, de l’11% en els serveis i de l’1% en el sector primari, 
que es redueix cada any.  
El valor afegit brut de la comarca l’encapçalen les administracions 
públiques, la sanitat i l’ensenyament amb un 25,7%. Les 
immobiliàries i els serveis empresarials representen el 23,2%, el 
comerç i la reparació tenen un 20,5%, els transports i les 
comunicacions amb un 13,1% i finalment els establiments hotelers 
representen un 9,5%. 
El 56% de la població total del Gironès està ocupada, un 8% representen els aturats i la resta és la 
població no activa com els jubilats, els infants i d’altres. Per tant, el 87% de la població activa està 
ocupada. 
De la població ocupada al 2001, el 66% pertany al sector serveis. Aquest percentatge està 
evolucionant de manera creixent amb un augment del 10% dins del període d’estudi comprès entre 
1991 i 2001. 
Aquesta evolució indica que el sector dels serveis està prenent importància a la comarca en detriment 
dels sectors industrial i agrícola. Cal tenir en compte que el sector primari ha patit una davallada 
important a la comarca, més aguda que a la resta de Catalunya, malgrat que la tendència negativa 
persisteix a tot arreu. 
 

 L’ATUR TÉ ELS NIVELLS MÉS BAIXOS DELS ÚLTIMS 25 ANYS 
Segons s’observa a la gràfica, els nivells que presenta l’atur 
actualment són els més baixos que es tenen des de l’època 
democràtica. El nombre d’aturats va començar la seva 
disminució a partir de l’any 1995 fins als 2000, en què el valor 
es troba per sota dels 3.500 aturats. Cal tenir en compte 
també que des del 2000 s’està produint un petit increment en 
l’atur. 
Els sectors que presenten un nombre més gran d’aturats són 
el dels serveis i l’industrial, però també són els que contenen 
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les proporcions més elevades de població ocupada. 
El sector serveis és el que presenta més nombre d’aturats però també és el que té més gent ocupada 
(66%), de manera que els aturats representen poc més del 5% respecte de la població ocupada en el 
sector. 
El sector industrial ha passat de tenir el 31,2% de l’ocupació al 1991 a representar el 20,8% al 2001. 
Aquesta disminució es tradueix en una davallada del 33% de l’ocupació en el sector. També cal afegir 
que el nombre d’aturats en el sector a l’any 2004 era de 735 persones. 
En el sector agrícola, l’ocupació també s’ha reduït passant de tenir el 3,42% dels ocupats al 1991 fins 
a representar el 2,21%. En aquest sector, al 2004 hi havia 46 aturats. 
Referent a les taxes d’atur per sexe, cal esmentar que l’atur femení es troba per sobre del masculí de 
manera general. Aquesta diferència és més accentuada en la franja d’edat compresa entre els 30 i els 
50 anys, és a dir, quan les possibilitats haurien de ser les mateixes per ambdós sexes. La franja 
d’edat en què la taxa d’atur és més elevada en tots dos sexes està entre els 25 i els 29 anys. 
 

 L’OCUPACIÓ DE LA POBLACIÓ ES VEU AFECTADA PEL CANVI D’UBICACIÓ DE LES 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

L’increment de l’oferta de sòl industrial en determinats municipis com Bescanó, Fornells de la Selva, 
Quart o Vilablareix, està provocant un canvi de la ubicació de les activitats econòmiques respecte les 
zones tradicionals com poden ser Sarrià de Ter, Salt o Sant Julià de Ramis. Aquest fet ve acompanyat 
per l’augment d’ocupació en aquests municipis però també implica una disminució de l’ocupació en els 
municipis en els que tradicionalment s’han desenvolupat les activitats econòmiques. Factors com el 
preu del sòl, la superfície disponible, la futura projecció econòmica que tenen les noves zones 
industrials i la proximitat a la capital de comarca són decisius per a les empreses a l’hora de 
determinar la seva ubicació. Com a exemple concret, aquest canvi de tendència ha suposat que 
Sarrià de Ter hagi passat de ser el tercer municipi a ser el sisè en quant a nombre d’ocupats. 
Cal realitzar un seguiment del desenvolupament de les noves zones industrials per tal de que no 
s’abandonin les antigues zones industrials.  
 

 ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS INDUSTRIALS  
L’aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental 
(LIIAA) permetrà l’adequació ambiental de totes les empreses de la comarca, així com de la resta de 
Catalunya, abans del 2007.  
El Consell Comarcal ha creat la ponència tècnica comarcal per informar les avaluacions ambientals i/o 
projectes de tots els Ajuntaments de menys de 50.000 habitants, o sigui de tots excepte Girona.  
La ponència comarcal ha fet informe preceptiu en el tràmit de llicència ambiental a 859 empeses, de 
les quals 543 són favorables, 7 desfavorables i la resta estan en tràmit. 
El Departament de medi ambient i habitatge té comptabilitzades com a empreses de l’Annex I un total 
de 73 empreses: 30 industrials, 6 gestors de residus, 10 activitats ramaderes i 27 empreses 
extractives. 
 

 ALGUNS ESTABLIMENTS TURÍSTICS HAN INICIAT LA IMPLANTACIÓ DE CRITERIS 
AMBIENTALS 

Un hotel de Girona ha implantat un sistema de gestió ambiental “EMAS” i 3 hotels ja tenen el distintiu 
de garantia de qualitat ambiental. 
L’EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) es tracta d’un sistema de gestió ambiental per a 
empreses que treballen dins de l’Espai Econòmic Europeu. Té com a finalitat l’adaptació de les 
empreses a mètodes de producció i comercialització que tinguin un menor impacte ambiental i 
permetre que aquesta informació sigui accessible al públic en general. Una de les característiques és 
que aporta molts beneficis com la millora de la imatge i la credibilitat que fan augmentar la confiança 
dels consumidors envers a l’empresa oferint també noves oportunitats de negoci. 
Per altra banda, el Distintiu de Garantia de la Qualitat Ambiental (dgqa) atorga una millor informació 
als consumidors i usuaris apart de promoure el disseny, la producció, comercialització, ús i consum 
dels productes i serveis que compleixen els requeriments de qualitat ambiental establerts per la 
normativa. 
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1.4. La cohesió territorial 
 

 LES PRINCIPALS INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT TRAVESSEN EL GIRONÈS PERÒ 
NO EL COHESIONEN 

L’autopista AP-7 i la carretera A-2 comuniquen França amb Barcelona passant pel centre de la 
comarca del Gironès. Tot i que l’autopista és l’eix més important a l’hora de connectar la comarca amb 
la resta del territori català i França, no té un caràcter vertebrador de la comarca, ja que només té dues 
sortides, una cada extrem de la ciutat de Girona. La carretera A-2 contribueix una mica més a la 
cohesió del Gironès, ja que comunica amb altres carreteres comarcals i locals de la zona est de la 
comarca. 
La resta de carreteres comarcals i locals comuniquen radialment la capital de província, Girona, amb 
la resta del territori comarcal i amb les comarques limítrofes. 
La línia de ferrocarril que uneix Barcelona i França ha permès que Girona estigui ben comunicada 
amb la resta de províncies i França. També ha comportat un lligam entre municipis que tenen parada 
com són Flaçà, Bordils, Celrà, Girona i Fornells de la Selva. Tot i així, la cohesió territorial degut a la 
infrastructura ferroviària podria ser major si es potenciés aquesta com a eix integrador dels diferents 
municipis per on passa, creant –per exemple- un servei de rodalies a la corona de la capital de 
comarca. 
 

 GIRONA ÉS L’EIX VERTEBRADOR DEL GIRONÈS 
Per a la millor gestió i administració del territori, es defineixen 4 àrees funcionals anomenades “Unitats 
Territorials del Gironès”, seguint criteris naturals i antropogènics. Aquestes àrees són la Vall de 
Llémena, l’Àrea Nord, l’Àrea Central i el Pla de la Selva, sent l’àrea central la més important en quant 
a densitat de població, infrastructures i equipaments. 
Tot i així, el conjunt de les planes del Gironès possibiliten una bona comunicació social i ambiental 
entre les diferents àrees del territori.  
Les extensions muntanyenques que ocupen part del Gironès –com les Gavarres- creen barreres 
naturals que dificulten tant algunes connexions intracomarcals com intercomarcals. 
A més, existeix un dèficit de comunicació territorial entre els municipis del marge dret i el marge 
esquerra del riu Ter, com és –per exemple- entre Bescanó i Sant Gregori. 
 
 
 
1.5. El Gironès en el context Català i de les comarques gironines 
 

 LA POBLACIÓ DEL GIRONÈS HA CRESCUT UN 2,9% MÉS QUE LA MITJANA TOTAL DE 
CATALUNYA DURANT EL PERÍODE 1996-2001 

El Gironès, és una de les comarques més petites i, al mateix temps, la més poblada de la província de 
Girona. Després de les comarques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, és la comarca més poblada 
de Catalunya.  
Amb una densitat de 268 habitants/km2, és - juntament amb el Baix Empordà- la comarca de la 
província amb una densitat més elevada. En aquest aspecte, és la setena comarca més poblada de 
Catalunya, per sota del Barcelonès i de les seves comarques limítrofes, i del Tarragonès. 
El Gironès ha crescut durant el període 1996-2001 un 10,3%, quan la mitjana del creixement de 
Catalunya es trobava en un 7,4%. És la setena comarca catalana en quant al creixement poblacional 
més elevat. 
 

 EL SECTOR SERVEIS I LA CONSTRUCCIÓ SÓN ELS PRINCIPALS SECTORS ECONÒMICS 
DE LA COMARCA 

El Gironès és la segona comarca, per darrera de la Vall d’Aran, amb una renda bruta familiar 
disponible més alta de Catalunya. El seu PIB és un 0,2% més alt que la mitjana total de Catalunya. 
La taxa d’atur es troba 2,12 per sota de la mitjana de tota Catalunya; la ocupació es divideix entre els 
diferents sectors, sent el sector serveis i el comerç el més important a la comarca, amb una taxa de 
creixement similar al de la mitjana de Catalunya, seguit dels sectors de la construcció, la indústria i el 
sector primari, respectivament. 
L’índex de localització de llocs de treball al sector serveis durant l’any 2001 al Gironès era dels més 
alts de Catalunya, just per sota de la comarca del Barcelonès i de la Vall d’Aran. 
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Tot i que el creixement del sector de la construcció ha crescut molt durant els darrers anys, encara no 
arriba als nivells de creixement mitjà del total de Catalunya. 
El sector industrial de la comarca del Gironès no és tan important en el conjunt de Catalunya com el 
d’altres comarques; el creixement d’aquest durant l’any 2003 va ser inferior a la mitjana de Catalunya. 
El sector més perjudicat durant aquests darrers anys ha sigut el primari que, encara que aquesta 
tendència negativa de població ocupada a l’agricultura afecta a tot el principat, a la comarca del 
Gironès s’ha aguditzat. 
 

 EL PLA DE MOBILITAT SOSTENIBLE TÉ COM A OBJECTIU LA REALITZACIÓ 
D’ACTUACIONS PER ASSOLIR UN TRANSPORT SOSTENIBLE 

El Consell Comarcal del Gironès ha realitzat el Pla de Mobilitat Sostenible de la comarca del Gironès, 
segons els continguts que estableix la Llei 9/2003 per als Plans Directors de Mobilitat. 
El Pla analitza la situació actual del transport públic i de mercaderies amb l’objectiu d’obtenir una 
diagnosi a partir de la qual es faran propostes d’actuació per a la millora de la gestió i ordenació dels 
desplaçaments. Algunes de les propostes d’actuació corresponen a la creació d’una Autoritat 
coordinadora del transport del Gironès, la promoció del desplaçament a peu o en bici, la restricció i 
racionalització de l’ús del vehicle privat o l’afavoriment de l’ús del transport col·lectiu entre d’altres. 
 

 EL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU PRESENTA DEFICIÈNCIES EN ELS PRINCIPALS 
FLUXOS CAP A COMARQUES PROPERES 

Malgrat les millores previstes en el Pla de Servei de l’Autoritat del Transport Metropolità de Girona 
(ATMG), encara queden algunes trajectes en què l’oferta de transport públic és insuficient. En 
determinats casos, l’organització del transport ha quedat obsoleta degut a la rapidesa dels canvis que 
s’han produït a nivell social i urbanístic. En moltes de les principals línies es detecta una baixa 
freqüència de pas com a principal incidència en el servei. Les principals interrelacions sobre les que 
cal actuar amb prioritat són: 

- el continu urbà de Girona 
- Girona – Banyoles – Olot 
- Girona – Barcelona 
- Girona – Santa Coloma de Farners 
- Girona – Lloret de Mar i Tossa de Mar 
- Girona – Sant Feliu de Guíxols 
- Girona – altres municipis de la costa 

 
 ALGUNES DE LES LÍNIES DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE GIRONA PRESENTEN UN 

BAIX GRAU D’UTILITZACIÓ 
De manera general, l’ocupació de les línies de transport públic urbà a Girona és molt baix. Les que 
tenen una ratio inferior són les línies 9 (Sant Daniel), 10 (Fornells de la Selva) i 7 (de Can Gibert a 
Torre Gironella).  
Per aquest fet, la Sindicatura de Comptes ha determinat que l’empresa de Transports Municipals del 
Gironès SA es troba en situació de dissolució obligatòria per les pèrdues generades. Enfront aquesta 
situació, és necessària una reorientació de l’oferta, de les rutes, dels municipis als que es dóna servei, 
compatibilitat entre bitllets,... 
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 EL GIRONÈS ÉS UN PUNT D’ENTRADA DE VEHICLES 
Durant la dècada que va del 1991 al 2001, el número de desplaçaments intercomarcals per mobilitat 
obligada s’ha incrementat en un 71,4%, fet afavorit per factors com la millora de la xarxa viària i 
ferroviària o la importància de Girona com a capital de província. Segons el Pla de Mobilitat Sostenible 
del Gironès, només el transport interurbà dels principals vials de la comarca genera una petjada 
ecològica tant gran com tota la superfície forestal de la comarca. 
En general, hi han més entrades de desplaçaments diaris a la comarca que no pas sortides. El 
número de desplaçaments diaris depenen de si es tracten de desplaçaments per motiu laboral o per 
estudis. Així doncs, existeix el mateix número de desplaçaments per motius laborals des del Gironès a 
d’altres comarques (majoritàriament  cap a la comarca de la Selva) com des d’altres comarques cap al 
Gironès (majoritàriament des de La Selva i el Baix Empordà). 
No és així en el cas dels desplaçaments per motius d’ensenyament, on existeix un flux més ampli de 
desplaçaments cap a la comarca  que no pas de desplaçaments des del Gironès cap a d’altres 
comarques (especialment cap el Barcelonès). 
Gran part d’aquests desplaçaments es fan en vehicle propi. Diàriament hi circulen d’uns 5.000 a 
10.000 vehicles per la comarca, i existeixen uns 116 vehicles més per cada 1000 habitants que a la 
resta de Catalunya. 
S’ha de tenir en compte també que l’aeroport de Girona -que encara que es trobi a la comarca veïna 
de la Selva, el Gironès forma part del seu radi d’influència més proper- ha patit un augment del 
número de passatgers d’un 468%  en el període que va del 2000 al 2004, fet que afavoreix la 
comunicació de la comarca amb la resta d’Europa. 
S’ha de tenir en compte també que l’Aeroport de Girona Costa Brava, emplaçat entre els termes 
municipals de Vilobí d’Onyar (La Selva) i Aiguaviva (Gironès), ha experimentat un augment del 
número de passatgers d’un 468% en el període comprés entre el 2000 i el 2004, afavorint la 
comunicació de la comarca amb la resta d’Europa. 
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C. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

PUNTS FORTS 

- Bones característiques geogràfiques i físiques de la comarca 

- Les planes del Gironès afavoreixen una bona cohesió comarcal 

- El ritme de creixement de la població està al voltant del 17,5% des de fa 10 anys 

- Llagostera és l’únic municipi de més de 50.000 habitants que ha incrementat la seva població 
estacional 

- La comarca té la segona renda bruta familiar disponible (RBFD) més elevada de Catalunya 

- PIB per sobre de la mitjana global de Catalunya 

- El sector de la construcció és el més afavorit per l’increment del PIB 

- Alta renda familiar bruta disponible 

- Relació intercomarcal bastant fluïda, sobretot amb la Selva 

- El Gironès atrau molts estudiants d’ensenyança no obligatòria de la província de Girona 

- Bona connexió de la capital de comarca amb la província de Barcelona i amb França 

- Punt estratègic de Girona en les relacions Barcelona- resta d’Europa. 

 
 
 

PUNTS FEBLES  

- Girona i Salt concentren el 71% de la població de la comarca  

- Salt presenta la densitat de població més elevada de la comarca amb gairebé 3.900 habitants / km2 
mentre que la mitjana comarcal es troba sobre els 338 habitants /km2 

- El PIB segueix baixant a un ritme similar al de Catalunya 

- L’atur femení segueix estant per sobre del masculí sobretot en la franja d’edat dels 30 als 50 anys 

- Regressió important de l’agricultura 

- Centralització d’infrastructures viàries i ferroviàries a Girona 

- Alguns dels principals trajectes que realitza la xarxa de transport públic presenta mancances 

- Manca d’infrastructures viàries i ferroviàries que uneixin tot el territori de la comarca 
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OPORTUNITATS 

- Increment de la natalitat des de l’any 2000 

- Les projeccions de població preveuen un creixement de la població fins a 185.000 habitants al 2015 

- La promoció econòmica i l’increment de l’oferta de sòl industrial d’alguns municipis afavoreix 
l’increment d’ocupació 

- Increment progressiu de la terciarització de la comarca. El 66% de la població ocupada es troba en 
el sector dels serveis 

- Inici de la implantació de criteris ambientals en el sector serveis 

- Possible eix ferroviari transversal  

- Possibilitat de crear una línia ferroviària de rodalies per comunicar Girona amb els municipis 
propers 

- Possibilitat de crear passarel·les per a vianants que comuniquin ambdues lleres del Ter en  
determinats punts de la comarca  

- La creació de l’Autoritat del Transport Metropolità de Girona millorarà les condicions actuals del 
transport públic  

- El Gironès es troba a la zona d’influència més immediata de l’aeroport de Girona 

 
 
 

AMENACES 

- Es dóna un envelliment generalitzat de la població 

- La població estrangera es troba concentrada en determinats municipis com Salt o Sarrià de Ter i 
freqüentment amb una integració social inferior a la desitjada 

- L’agricultura i la indústria estan perdent pes específic en l’economia 

- El creixement de l’activitat econòmica en els municipis del sud de la ciutat de Girona ha provocat la 
disminució de l’ocupació en els del nord com Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis o Salt 

- La ciutat de Girona exerceix una força atractora que dificulta el desenvolupament d’activitats 
econòmiques dels municipis que es troben al voltant i en redueix la seva autocontenció 

- En algunes zones, el riu Ter actua com a barrera de comunicació territorial i social 

- 745 vehicles per cada 1.000 habitants, per sobre de la mitjana global catalana 
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A. Descripció 
2.1. Clima i meteorologia 
El Gironès és una comarca situada a la regió mediterrània, fet que li confereix unes característiques 
climatològiques determinades, que a grans trets, es caracteritzen per uns hiverns suaus i uns estius 
calorosos i eixuts.  
Alhora d’estudiar els trets climàtics locals de la zona en qüestió cal considerar les característiques 
geogràfiques i geomorfològiques, les quals condicionen el clima de la comarca. El Gironès, és una 
comarca majoritàriament plana, emmarcada pel massís de les Gavarres per l’est, que neutralitza la 
influència de la Mediterrània, per les Guilleries per l’oest, per les muntanyes de Rocacorba pel nord i 
pel massís de Cadiretes pel sud. 
 
A la plana del Gironès són comunes les inversions tèrmiques durant l’hivern, les quals poden 
determinar la formació de boires. Aquest fenomen s’acostuma a donar durant la matinada, i assoleix el 
seu màxim just abans de sortir el sol, moment en què aquest ha perdut la màxima quantitat de calor. A 
més a més, sempre coincideix amb situacions de calma atmosfèrica, de manera que la manca de 
núvols que es dóna afavoreix la pèrdua de calor del sòl i el consegüent refredament de la capa d’aire 
inferior, que no es pot barrejar amb les superiors ni amb les adjacents. 
El fet que les inversions tèrmiques siguin més importants durant l’hivern és perquè en aquesta època 
hi ha un refredament més gran de la superfície del sòl i les temperatures mínimes solen baixar per 
sota dels 0ºC, mentre que a l’estiu les temperatures són més suaus. 
Un dels efectes més evidents de les inversions recau sobre la flora i el tipus de vegetació de la zona, 
ja que afavoreixen comunitats més humides i, en canvi, limiten la distribució d’espècies més 
termòfiles. 
 
El clima de la zona és majoritàriament mediterrani subhumit, encara que la zona més nord-occidental, 
que inclou els municipis de Sant Martí de Llémena i Canet d’Adri -i influenciats pel massís de 
Rocacorba- té un clima humit, i la zona més al sud –que abarca el municipi de Llagostera- pateix un 
clima sec subhumit típic costaner. 
En general, les estacions més plujoses són la tardor (octubre) i la primavera (abril i maig), mentre que 
l’estiu és la més seca (juny, juliol i agost).  
Les temperatures mitjanes oscil·len entre els 24 ºC durant l’època més càlida i els 5ºC en els mesos 
més freds, presentant una amplitud tèrmica aproximada de 16 a 18 ºC. 
En la següent figura es mostra la ubicació de la comarca del Gironès en el mapa climàtic de 
Catalunya. 
 
Figura 50: Tipus de clima del Gironès 

 
Font: Base Cartogràfica del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 1996. 
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Les dades anuals de les quals es disposa per tal d’analitzar els principals elements que determinen la 
climatologia i meteorologia de la comarca, provenen de les dades enregistrades per les estacions de 
Cassà de la Selva (al sud), Fornells de la Selva i Girona (a la zona central), de la Xarxa Meteorològica 
de Catalunya, i per les estacions de Bescanó (a l’oest) i Celrà (al nord-est) de la xarxa Infomet, la qual 
depèn de la Universitat de Barcelona, tal com es mostra en la següent figura: 
Figura 51: Localització de les estacions meteorològiques de la comarca. 

Font: Departament de medi ambient i habitatge. 

 
Les dades enregistrades per les estacions de Celrà i Bescanó corresponen al període 1999-2005. Pel 
què fa a les estacions de Cassà de la Selva i Fornells únicament es disposa de dades del període 
2001-2005, i per la ciutat de Girona, es tenen dades del període 2002-2005. 
Caldrà tenir en consideració el fet que no es disposa de dades d’un període de temps suficientment 
ampli per tal de determinar les tendències meteorològiques i climatològiques de la zona. 
 
2.1.1.Temperatura 
El règim de temperatures és suau. Durant l’època estival, les temperatures mitjanes oscil·len entre els 
22.5ºC (Cassà de la Selva) i els 24ºC (Celrà). Durant els mesos freds, la temperatura mitjana es troba 
entre els 5ºC (Fornells) i els 8ºC (Celrà). 
Com s’observa a la figura que es mostra a continuació, les temperatures màximes s’assoleixen als 
mesos de juliol a agost, assolint temperatures mitjanes màximes a l’entorn dels 35ºC a Celrà i els 
29ºC a Cassà de la Selva.  
Les temperatures més fredes s’enregistren durant els mesos de desembre, gener i febrer, amb 
temperatures mitjanes mínimes entre els -5,5 ºC a Bescanó i els 4 ºC al febrer a Girona.  
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Com també s’aprecia a la figura, a Girona les temperatures mitjanes mínimes són uns 2,5 ºC 
superiors respecte les altres estacions, pel que es pot dir que Girona té un clima més suau durant tot 
l’any. 

 

 
Font: www.meteocat.net i www.infomet.fcr.es.   Font: www.meteocat.net i www.infomet.fcr.es. 
 

En la següent figura es mostra el mapa de temperatures mitges anuals de Catalunya. La comarca del 
Gironès es localitza entre les isotermes de 14ºC i 15ºC, a excepció del vessant nord-occidental, on la 
temperatura mitjana anual varia entre els 12ºC i els 14ºC, i l’extrem sud, on la temperatura mitjana 
anual es troba entre els 13ºC i 14ºC. Aquestes dues franjes, les quals presenten variacions tèrmiques 
respecte la mitja de temperatures del Gironès, coincideixen amb el massís de Rocacorba (991 m) i el 
cim de Cadiretes (518 m), respectivament. 
 
Figura 54: Temperatura mitjana anual del Gironès. 

 
Font: Base Cartogràfica del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 1996. 
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Figura 52: Diagrama de temperatures mitjanes mínimes
(1999-2005) 

Figura 53: Diagrama de temperatures mitjanes màximes 
(1999-2005) 
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2.1.2. Precipitacions 
Un factor determinant per delimitar el bioclima és com la pluja es distribueix al llarg de l’any. A partir 
dels climodiagrames, els quals proporcionen informació sobre la temperatura i precipitació mitjana, es 
pot comparar ambdós paràmetres i veure, entre d’altres, la coincidència entre l’època més càlida amb 
la de sequera estival. 
En les següents figures estan representades les dades de temperatures i precipitacions de les 
diferents estacions meteorològiques de la comarca, observant la coincidència en l’època eixuta i 
l’època humida. 
 
Figura 55: Climogiagrames. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: www.meteocat.net i www.infomet.fcr.es. 

 
L’època eixuta correspon amb els mesos de juny, juliol i agost, on la temperatura mitja pot pujar fins 
als 24 ºC (Celrà) i les precipitacions són poques, no superant en cap cas els 60 mm acumulats 
mensualment. 

Climodiagrama de Girona. (2002-2005) 

Climodiagrama de Cassà de la Selva. (2001-2005) Climodiagrama de Fornells de la Selva. (2001-2005)

Climodiagrama de Bescanó. (1999-2005) 

Climodiagrama de Celrà. (1999-2005)



 
Agenda 21 de la comarca del Gironès 

Document I: Descripció i diagnosi dels vectors de sostenibilitat 
67 

 
 

Tal i com s’observa a la següent figura, la majoria de precipitacions es concentren a la primavera i a la 
tardor, tot i que de forma torrencial, com és típic del clima mediterrani. Els pics de precipitació es 
concentren sobretot a l’abril-maig, on s’arriben als 97 mm de precipitació acumulada al maig a Girona, 
i a l’octubre (137,4 mm a Girona), encara que als mesos de desembre i febrer les precipitacions també 
són importants, assolint pics màxims a la ciutat de Girona (108 mm) i a Fornells de la Selva (75 mm). 
 
Figura 56: Precipitacions mitjanes anuals acumulades (1999-2005). 

Font: www.meteocat.net i www.infomet.fcr.es. 

 
En la següent figura es mostra el mapa de precipitacions de Catalunya el qual estableix diferents 
zones en funció de la precipitació anual enregistrada. Segons es mostra en el mapa la comarca del 
Gironès es troba entre les isohietes de 750 i 900 mm, enregistrant-se una major precipitació (900 a 
1000 mm) en l’extrem més nord-occidental de la comarca.  
 
Figura 57: Precipitació anual (mm). 

 
Font: Base Cartogràfica del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Any 1996. 
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2.1.3. Vents 
La climatologia es veu afectada també pels vents. De Celrà i Bescanó es tenen dades des del 1999 al 
2005, però de Girona només es troben dades del 2002 al 2005 i de Cassà de la Selva del 2001 al 
2003. No es disposen de dades de Fornells de la Selva. 
A la següent taula es mostren els valors anuals mitjans de la velocitat del vent (m/s): 
 

Taula 8: Mitjana anual de la velocitat del vent. (1999-2005) 

Municipis Velocitat 
(m/s) 

Cassà de la S. 1,5 

Girona 1,4 

Bescanó 1,24 

Celrà 1,85 

Font: www.meteocat.net i www.infomet.fcr.es 

 
Com s’observa en la taula anterior, la velocitat del vent oscil·la entre els 1,24 m/s de Bescanó i els 
1,85 m/s de Celrà.  
A l’any 2000 la direcció predominant del vent a Girona va ser sud, i a l’any 2003, a Cassà de la Selva 
va ser l’est la direcció predominant del vent. 
 
2.1.4. Humitat relativa 

La humitat relativa mitjana de la comarca del Gironès és alta durant tots els mesos de l’any, arribant a 
superar el 80% de mitja des de setembre fins al gener, excepte a Celrà i a Girona, on la humitat 
relativa es més baixa.  
Figura 58: Humitats relatives mitjanes mensuals (1999-2005). 

Font: www.meteocat.net i www.infomet.fcr.es 
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2.1.5. Radiació 
A la figura següent es pot observar com la mitjana anual de la irradiació diària a la comarca del 
Gironès varia entre els 13,5 kJ/m2 a l’extrem més nord-occidental i els 15 kJ/m2 de la plana central de 
la comarca. 
 
Figura 59: Mitjana anual de la irradiació global diària, 2000.  

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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2.2. Geologia i geomorfologia 
2.2.1. Història geològica 
La història geològica comença amb la sedimentació dels materials detrítics, bàsicament argilosos, 
durant el cambroordovicià, amb nivells calcaris intercalats entre les capes més antigues, 
probablement amb un origen sedimentari de plataforma. 
Durant l’Ordovicià superior, una forta activitat volcànica, produïda per l’activitat de fractures E-W, que 
condicionaran la conca, donaria lloc a la sedimentació de la sèrie vulcano-sedimentària del Caradoc. 
A les fàcies marines transgressives d’aquest període es troben els primers fòssils clars de la 
Serralada Prelitoral. L’evolució durant aquesta època va ser ràpida, amb importants canvis de fàcies 
en la vertical que representen una progressiva profundització de la conca sedimentària. 
A les Gavarres i Guilleries, les fàcies silurianes i del Devònic inferior es troben en contacte tectònic 
amb les del Ordovicià superior. A les fàcies ampelítiques del Silurià, li segueixen les fàcies 
carbonàtiques noduloses amb cefalòpodes del Silurià superior, i fàcies carbonàtiques i detrítiques del 
Devonià superior, dipositades en ambients pelàgics i de talús.  
Comença el cicle hercinià, i la regió és afectada per la fase compresiva durant el Westfalià (Carbonífer 
mig; 300 ma) que acaba amb un mertamorfisme regional, molt més perceptible en les sèries pròximes 
a les Gavarres on s’aprecia materials que han patit un alt grau metamòrfic propi de sèries profundes; 
al final d’aquest cicle té lloc la intrusió de roques granítiques, sobretot àcides, acompanyades per les 
roques filonianes. Aquesta intrusió origina una aureola de metamorfisme de contacte en la roca 
encaixant. Se’ls ha atribuït una edat de 270 ma. 
Després de l’orogènia herciniana, i a partir del Carbonífer, hi ha un llarg període en que la zona roman 
emergida, fins el Paleògen, en que torna a patir un procés d’enfonsament per efecte dels primers 
moviments de l’orogènia alpina desenvolupats més al N, a la franja pirinenca. 
La inexistència de registre mesozoic no és indicatiu que no s’hi diposités, sinó que probablement, en 
quedar els massissos emergits hi hagués una forta erosió i posterior desmantellament dels mateixos. 
Es produeix l’enfonsament i invasió del mar durant l’Eocè (55-38 ma), potser els primers moviments 
que anunciaven l’inici del cicle alpí pirinenc. Així, es diposita una sèrie de materials primer continentals 
i després marins, de fàcies cada cop més profundes i amb velocitat de subsidència i dipòsits majors 
cap al N. La conca sedimentària on s’hi varen dipositar aquests materials tenia una morfologia 
imposada per la tectònica sent els seus límits: al S, el massís de les Gavarres subministrava material 
detrític a la vora de la conca; a l’E, un massís emergit (el de l’Empordà) en plena Mediterrània i 
després desmantellat, que aportava material groller entre el mar i la Depressió de l’Ebre; el límit W 
enllaçaria amb la Depressió de l’Ebre i cap al NW arribaria fins l’Atlàntic. Aquesta conca, doncs, es 
correspondria a un petit mar intercontinental subsident a ponent. 
A aquesta conca hi van a parar els sediments dels massissos que l’envolten a través de rius i torrents 
que donen lloc a ventalls al·luvials; així es varen dipositar els materials de la formació Pontils (50-60 
ma), que constitueix la base del cicle Eocè que culmina amb la sedimentació de la Formació Artès (40 
ma). Aquests materials de l’Eocè es troben representats de base a sostre per: fàcies al·luvials 
procedents del marge passiu (Serralada Prelitoral) sobre les que es varen dipositar fàcies 
carbonàtiques transgressives desenvolupades sobre el mateix marge durant les transgressions 
ilerdiana (55 ma) i luteciana (50 ma). Sobre elles, i en onlap, es disposen els materials terrígens 
procedents del marge actiu (Pirineu), el resultat del qual és una enorme falca clàstica formada per les 
formacions Banyoles, Bracons, Bellmunt, Rupit, Folgueroles i Puigsacalm. Amb la transgressió 
bartoniana (42 ma) els sistemes deltaics retrograden als marges de la conca i es tradueix amb la 
sedimentació de fàcies margoses (fm Igualada), i posteriorment, durant el Bartonià superior-Priabonià 
inferior (40 ma), aquests prograden de nou com a pas previ al tancament de la conca marina 
sudpirinenca 
El cicle alpí afecta tota la zona mitjançant una compartimentació en blocs del sòcol paleozoic rígid i de 
la coberta eocena degut a dos jocs de falles ortogonals (SW-NE i SE-NW). D’altra banda, la superfície 
d’erosió pre-eocènica cabussa cap al N, així com la sèrie eocena dipositada al seu damunt. Més cap 
al N, augmenta la potència de la cobertora cenozoica i també es deixa notar amb major intensitat el 
plegament alpí amb grans plecs i falles inverses. 
La Depressió de la Selva i de l’Empordà es troben omplertes per una sèrie sedimentària continental 
del Miocè superior (11-5 ma) i per una sèrie continental del Pliocè (5-2 ma) que, en el cas de 
l’Empordà, evoluciona a fàcies marines cap a l’E. Es tracta de fàcies en ventalls al·luvials procedents 
dels relleus circumdants que, en el cas del Pliocè, evolucionen cap a ventalls deltaics i deltes que 
omplen les valls fluvials. 
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Simultàniament a la sedimentació neògena continental té lloc una fase volcànica durant el Vallesià al 
llarg dels accidents segons les direccions NW-SE o bé NE-SW, que afecten tant l’Alt com el Baix 
Empordà i el Gironès (fa uns 10 ma). L’emplaçament d’aquestes roques volcàniques va originar-se 
per l’aixecament del massís de les Gavarres, en tant que l’Empordà patia un procés d’enfonsament 
dels blocs paleozoics, a partir del Miocè superior. 
Després hi ha una altra fase volcànica (5,2-2,2 ma) que té una representació en els basalts de Caldes 
de Malavella (La Selva), clarament d’edat pliocènica. Una tercera fase de composició basàltica està 
representada per l’àrea volcànica de Domeny (0,11 ma). Entre les dues fases anteriors s’ubicaria el 
vulcanisme de Sant Dalmai, situat entre el Pliocè superior i la base del Quaternari. 
Finalment, i durant tot el Quaternari s’encaixen els cursos fluvials amb la conseqüent formació de 
terrasses i dipòsits de sobreeiximent dels rius que donen lloc als ventalls al·luvials. Aquests materials 
es van sedimentant a mesura que ho fan els que són aportats per les vessants pròximes i que donen 
lloc a glacis o peudemont i dipòsits col.luvials.    
 
2.2.2. Tectònica 
Els grans trets estructurals de la comarca han estat decisoris per a definir les grans unitats 
morfoestructurals, sent l’exemple més clar, les conques neògenes de l’Empordà i la Selva, que estan 
limitades per accidents tectònics esdevinguts en la fase post-alpina; aquests també són els 
responsables de la dislocació de la Serralada Prelitoral i les serres Transversals, tot afectant la sèrie 
paleozoica i paleògena. 
 
2.2.2.1. Estructures dels materials hercinians 
2.2.2.1.1. Tectònica herciniana 
La sèrie estratigràfica paleozoica i les roques volcàniques intercales varen ser afectades en major o 
menor grau per l’orogènia herciniana. Aquesta va originar vàries fases de deformació que afecten 
diferentment als materials segons estiguin a major o menor profunditat. 
A les zones més profundes, afectades per un alt grau metamòrfic, i que correspon a materials 
cambroordovicians, s’observa una foliació regional amb cabussaments cap al S i SW, i a més una 
segona fase de deformació consistent amb uns microplecs o crenulació. 
A les zones de baix grau metamòrfic (Ordovicià superior, Silurià i Devonià) s’observa una sola 
esquistositat de fluxe amb cabussaments cap al S. La sèrie del Ordovicià superior està en contacte 
mecànic amb la sèrie metasedimentària de les Guilleries a través d’una línia estructural N70º, que 
hauria tingut importància en la configuració de la conca ordoviciana. Existeix un control estructural per 
falles E-W, formant horts i grabens durant la sedimentació de l’Ordovicià, sobre els que el Silurià seria 
transgressiu;  
Tota la regió va ser afectada per una fase tardana de deformació que va originar plecs suaus d’alguns 
centenars de metres d’amplitud i de direcció axial E-W. Aquestes deformacions s’observen millor en 
materials de baix grau metamòrfic. 
 
2.2.2.1.2. Deformacions fràgils tardanes 
L’evidència d’una deformació fràgil la demostra la gran quantitat de dics de pòrfir. La seva intrusió 
indica una important fase distensiva que es va produir posteriorment a la intrusió dels granitoids tardo-
hercinians. Són subverticals i de direcció NE-SW. 
Hi ha dues famílies de falles posteriors a les últimes estructures hercinianes. Les més antigues són de 
direcció NE-SW, que afecten exclusivament als materials paleozoics i provoquen l’enfonsament dels 
blocs més septentrionals. La segona família de falles, de direcció NW-SE, talla a les anteriors així com 
als materials terciaris més moderns. Aquestes falles originen desplaçaments molt considerables a 
totes les roques de la regió. 
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2.2.2.2. Estructures dels materials paleògens de la conca sudpirinenca 
Els materials paleògens de les Serres Transversals corresponen a sèries paleògenes de l’Avantpaís 
subpirinenc.  
Aquests materials estan afectats sobretot per falles distensives, de direcció NW-SE. Excepte en les 
proximitats de les falles, els materials paleògens es mantenen amb cabussaments molt suaus que 
conformen geometries de plecs laxes mal definits. Són les formacions que apareixen a l’extrem NW 
de la comarca. 
 
2.2.2.3. Estructures distensives. Paleògen a Quaternari 
2.2.2.3.1. Descripció de les falles 
Durant l’orogènia alpina es formen uns trets estructurals principals amb dos jocs de fractures: NE-SW i 
NW-SE. Els moviments compressius tenen lloc a l’Eocè. El sòcol hercinià i la cobertora eocena són 
afectats per una intensa tectònica distensiva amb grans fractures de direccions perpendiculars (NE-
SW i NW-SE), que compartimenten, en blocs, a tota la regió. Destaca la falla de Santa Coloma de 
Farners, que es prolonga durant molts quilòmetres cap al NW fins a Rupit, que conforma el límit de 
ponent de la fossa de la Selva; a aquest mateix grup de fractures distensives desenvolupades durant 
el cicle alpí pertanyen la falla d’Amer-El Pasteral, la de Sant Gregori-Vilablareix, la de Rocacorba o 
Llorà i la falla d’Adri o Cartellà, que formen el límit de llevant de la fossa, i les de Banyoles o Camós-
Celrà, Juià i Riuràs, que formen el límit de les Gavarres amb la fossa empordanesa, totes elles de 
direcció NW-SE. L’altre joc (NE-SW) està representat per la falla que travessa l’àrea volcànica de Sant 
Dalmai, i que constitueix el límit N de la conca neògena de la Selva. 
Aquesta sèrie de falles normals es varen formar durant el Miocè i fins el Quaternari. Íntimament lligat a 
les mateixes i també a partir del Miocè, es va produir el vulcanisme a totes les comarques gironines, 
amb extrusió de colades basàltiques i vulcanisme de tipus explosiu (Sant Dalmai). 
La falla de Rocacorba se situa a la vall del Llémena, passant per les poblacions de Sant Martí de 
Llémena i Granollers de Rocacorba, i cap al N s’aprecia fins a Santa Pau. Els materials del bloc 
enfonsat tenen cabussament cap a l’W. El salt de falla s’esmorteeix en direcció N mentre que cap al S 
constitueix el límit W de la depressió de Salt; aquest salt s’ha calculat en 850 m (a 2 km al S de 
Rocacorba). 
La falla d’Adri, que discorre a l’E de Canet d’Adri, té un salt de falla de 300 m al N de Canet, 
esmorteint-se cap al N. Cap al S pot estar relacionada amb l’acabament meridional del Paleògen a 
Sant Daniel. 
La falla de Banyoles constitueix el límit occidental de la Depressió de l’Empordà. Al S de Banyoles es 
manifesta com dues falles paral·lels pròximes entre sí (Madremanya o Camós-Celrà, i Juià), que 
produeixen grans desplaçaments en el substrat hercinià i a la sèrie paleògena. El salt de falla en les 
rodalies de Banyoles és de 400 m. 
La característica comuna en aquestes falles és que el seu salt disminueix de S a N, fins a 
desaparèixer a mesura que s’acosta a l’encavalcament de Vallfogona. El moviment d’aquestes falles 
sembla anterior al Paleocè. 
Durant el Paleògen no s’observen variacions importants en el gruix o en les fàcies, amb la qual cosa 
sembla que no hi ha hagut un moviment destacat de les falles. 
El paper d’aquestes falles en la formació de les fosses neògenes de la Selva i l’Empordà, ha esta 
evident. La seva relació amb el vulcanisme quaternari i la sismicitat històrica i actual, indiquen encara 
una certa activitat d’aquestes falles. 
Dins de la tectònica alpina distingim altres falles com les situades a l’extrem S de la comarca i que 
afecten exclusivament al sòcol paleozoic, concretament a les masses plutòniques de la Serralada 
Litoral. Es tracta d’una falla de direcció E-W i que conforma la morfologia de la vall del Ridaura tot 
travessant el nucli de Llagostera, i de dues falles de direcció NW-SE que són més modernes entre les 
que destaca de falla de Tossa-Santa Ceclina, i la situada més a llevant que limita el curs alt de la vall 
del Ridaura; aquesta última presenta dues petites emissions volcàniques associades, a l’est de 
llagostera. 
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2.2.2.4. Vulcanisme i fracturació 
El vulcanisme existent al sector N és quaternari i de natura alcalina, amb un origen mantèlic dels 
magmes. Les roques observades reflecteixen una ràpida ascensió dels magmes, sense que aquests 
quedessin aturats a cambres intermèdies. 
La major part del moviment de les fractures és anterior al vulcanisme existent i constitueixen 
discontinuïtats naturals aprofitades pel magma per a sortir a la superfície. Alguns d’aquests cons 
volcànics es troben situats sobre aquestes fractures: Puig de Granollers de Rocacorba, Puig de la 
Banya del Boc i Clot de l’Omera es troben damunt la falla de Llorà o Rocacorba; el volcà de Puig 
d’Adri sobre la falla de Cartellà o d’Adri; les emissions de Juià i Sant Martí Vell es troben sobre la falla 
de Juià; i el con de Sant Dalmai es troba sobre la falla d’Aiguaviva. 
 
2.2.2.5. Sismicitat històrica i actual 
Tant per la zona més afectada pels terratrèmols destructius de 1427, com per la informació 
macrosísmica del segle passat, amb el terratrèmol de intensitat VI de 1909, així com els sismes 
detectats instrumentalment en època recent (des de 1977), sembla que la estructura geològica més 
activa i pròxima a la regió és la falla d’Amer. 
De la relació de sismes enregistrats amb epicentre a la zona emergida de les Serralades Costaneres 
Catalanes entre els anys 84 i 91, n’extraiem que el màxim grau s’ha assolit és de intensitat IV (3,5 º). 
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2.2.3. Litologia 
Alhora de classificar les formacions geològiques que conformen els relleus de la comarca, ho farem a 
través de la diferenciació de les grans unitats morfoestructurals, que en el cas de la comarca del 
Gironès són: 

• Serralada Litoral 
• Serralada Prelitoral 
• Depressió terciària de l’Ebre 
• Depressió neògena de l’Empordà 
• Depressió neògena de la Selva 
• Formacions quaternàries 
• Manifestacions volcàniques cenoziques 

 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge

Figura 60: Mapa geològic del Gironès 
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2.2.3.1. Serralada Litoral 
Conforma l’extrem meridional de la comarca i acull els municipis de Llagostera i extrem S de Cassà de 
la Selva. Està format sencerament per formacions rocalloses del Paleozoic que donen forma, entre 
d’altres, als relleus septentrionals de la Serra de Cadiretes, on s’assoleixen cotes que superen els 500 
m. La major part dels materials són de composició granítica, encara que també pissarrosa. Les 
principals fàcies aflorants són: 
 
PALEOZOIC. Carbonífer. 
• Roques filonianes: Travessant totes les litologies anteriors trobem alguns filons de roques 

emplaçades amb posterioritat a les roques intrusives i metasedimentàries: quars (Fq), pòrfirs 
granítics (Fgf), pòrfirs granodiorítics (Fgd), pòrfirs diorítics-quarsdiorítics (Fdq), granòfirs-felsòfirs-
microgranits (Fgfm), aplites-pegmatites (Fap) i lampròfirs (Fla). 

• Leucogranit de gra mitjà (Glg).: Es troba ocupant zones elevades del massís. És molt resistent a 
l’erosió i la seva forma de disgregació és per disjunció bolar. Aquesta fàcies granítica representa 
una fase magmàtica hiperàcida, fet demostrat per l’absència de cossos melanòcrates. Té com a 
principals components: quars, feldspat potàssic, plagiòclasi i biotita. Les plagiòclasi denoten un 
cert grau de degradació a sericita, els feldspats a caolinita i la biotita a clorita. Com a principals 
secundaris presenta moscovita, apatit, zircó i minerals opacs. En l’àmbit d’estudi ocupa l’extrem 
més meridional. 

• . Granodiorita (Gggd): Apareix per damunt de la fàcies anterior, en les proximitats a la depressió 
de la Selva. A simple vista constitueix masses irregulars de tonalitats fosques, de gra mitjà, en les 
que es reconeixen fàcilment els minerals que les composen: quars, plagiòclasis i feldspat 
potàssic. La textura és granelluda de gra mig-groller. El mineral predominant és el quars. La 
tonalitat fosca ve donada per la gran quantitat de biotita present. Entre els principals minerals 
accessoris hi ha el zircó, apatit, clorita i minerals opacs. 

 
PALEOZOIC. Ordovicià. 
• . Esquists quarsfelpàtics, pissarres i gresos (mc_Orp): Aquesta sèrie metasedimentària 

constitueix els trams inferiors de la sèrie estratigràfica paleozoica. Està formada per un conjunt 
predominantment pelític, amb esquistositat generalitzada, afectada posteriorment per un 
metamorfisme de contacte associat a la intrusió granítica; aquesta és la causa dels escassos 
afloraments que han restat en forma de septes dins les masses cristal·lines. La seva edat pot 
estar pròxima a l’Ordovicià. Petrogràficament corresponen a esquists motejats i cornubianítics 
originats en un episodi tèrmic de la intrusió granítica, així com petits nivells de quarsita de 15 cm 
de gruix, que apareixen esporàdicament. La textura és esquistosa i bandejada, sent la 
esquistositat paral.lela a aquest bandejat. La seva potència pot assolir els 100 m de gruix. 

 
2.2.3.2. Serralada Pre-litoral 
Conforma la part central de la comarca i acull el sector oriental dels municipis de Cassà de la Selva, 
Llambilles, Quart, Girona i, el sector meridional dels municipis de Celrà, Juià, Sant Martí Vell i 
Madremanya. També agafa de ple el terme de Bescanó, el sector occidental de Sant Gregori, i la part 
meridional de Sant Martí de Llémena. 
 
2.2.3.2.1. Sector de Llevant 
Els relleus del sector de llevant de la comarca conformen les estribacions més occidentals del Massís 
de les Gavarres, amb la Muntanya dels Àngels (484 m) com a cim més representatiu. La major part 
dels materials són de composició esquistosa i pissarrosa, encara que també engloba masses 
granítiques. Les principals fàcies aflorants són: 
PALEOZOIC. Carbonífer superior 
• . Granitoides de Llambilles-Montnegre (Gggd): Són granitoides inequigranulars de gra mitjà a 

groller; alterats en la majoria dels casos, a sauló. Els minerals essencials són quars, feldspat 
potàssic i plagiòclasi; els accessoris més destacats són biotita i moscovita. El quars pot arribar a 
tenir fins a 7 mm de diàmetre. El feldspat potàssic és present com a microclina i ortosa, 
generalment de diàmetre inferior a 4 mm. Els cristalls de plagiòclasi tenen mides que varien entre 
els 1 i 3 mm. Les granodiorites són més abundants que els granits; a les rodalies de Sant Mateu 
de Montnegre hi afloren les fàcies més leucocràtiques (leucogranits moscovítics). Arreu dels 
granitoides hi ha dics d’aplites i de pegmatites de gruixàries centimètriques. La seva edat és 
Carbonífer superior. 
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PALEOZOIC. Silurià -Devonià 
• . Calcàries bioclàstiques (SDc): Són de color gris amb intercalacions pelítiques i margoses de tons 

vermells vinosos i verdosos. Les calcàries formen capes centimètriques i decimètriques, 
esporàdicament mètriques. Ocasionalment presenten aspecte nodulós. La fauna és abundant, 
amb crinoideus, braquiòpodes, ostràcodes, foraminífers i conodonts. S’estima una potència de 80 
a 100 m. La formació pertany al Silurià-Devonià. Aquesta formació aflora dins la sèrie 
metasedimentària al terme de Quart i a la Vall de Sant Daniel. 

 
PALEOZOIC. Ordovicià superior 
• . Vulcanites àcides dels Metges (Orva): Gresos quarsítics i quarsifeldspàtics de gra mitjà i groller, 

amb intercalacions de roques volcàniques àcides i intermèdies, i de lutites. Els gresos tenen 
estratificació decimètrica a mètrica, tenen aspecte massiu. Presenten cristalls de quars, feldspats, 
biotita i pirita oxidada en una matriu quarsifeldspàtica de gra molt fi alterada a minerals argilosos. 
El contacte amb la unitat EOgp és discordant. La potència estimada és d’uns 500 m. S’interpreten 
com a roques vulcanoderivades àcides i intermèdies. Pertanyen al Caradoc (Ordovicià superior). 
Aquestes roques s’encaixen, com a franges, dins de la formació pissarrosa anterior (EOgp).  

• . Pissarres negres de Fitor (Orln): Lutites i limolites gris blau i negroses amb intercalacions de 
gresos de gra fi. Cap a la part alta afloren nivells esporàdics de gresos i quarsites de gra fi, amb 
gruixos centimètrics a mètrics. La potència és de 400 m. S’interpreten com a dipòsits de 
plataforma clàstica costanera. Ordovicià superior.  

• . Limolites cavernoses de Mas Calç (Orlc): Alternança de limolites i lutites gris-blavós amb 
intercalacions de calcàries vermelloses i grises. Les limolites i lutites es presenten en nivells 
centimètrics i mil.limètrics, amb abundants cavitats de mida cm-mm resultat de la decalcificació de 
nòduls calcaris i restes de fóssils. Esporàdicament s’intercalen nivells de calcàries micrítiques 
mètrics. A Madremanya aquestes capes contenen crinoideus, braquiòpodes i 
conodontscentimètrics a mètrics. La potència és de 125-150 m. S’interpreten com a dipòsits 
marins costaners. Ordovicià superior.  

 
PALEOZOIC. Cambro-Ordovicià 
• . Lutites i gresos (ÇOrp): Lutites de color gris amb intercalacions centimètriques i decimètriques 

de gresos de gra fi i gresos quarsfeldspàtics. A la part alta predominen intercalacions de nivells 
conglomeràtics (EOcg) i de gresos quarsítics (EOgq). S’hi ha trobat restes de trilòbits i 
braquiòpodes. La potència estimada és de 1.500 m. S’interpreten com a dipòsits silicilàstics de 
caràcter turbidític, sedimentats en una plataforma marina externa. S’atribueixen al 
Cambroordovicià. És la formació més estesa al llarg de tota la Serralada Prelitoral. 

 
2.2.3.2.2. Sector de ponent 
Els relleus del sector de ponent tenen el seu màxim exponent en el cim de Sant Grau (450 m), a l’oest 
de Sant Gregori. La major part dels materials també són de composició esquistosa i pissarrosa, i 
també inclou petites masses granítiques. Les principals fàcies aflorants són: 
 
PALEOZOIC. Carbonífer superior 
• . Granodiorita i granit biotític (Ggd): Dins del conjunt metamòrfic trobem petits relictes del que 

suposa la massa intrussiva principal de les Guilleries. Amb freqüència s’han englobat en aquesta 
massa ígnia a roques que van des dels granits leucocràtics fins a les tonalites. Tenen en comú un 
tamany de gra groller, i la forta alteració a sauló. Una mostra sana té com a minerals essencials: 
plagiòclasi (oligoclasa), feldspat potàsic (ortosa i/o microclina), quars i biotita. Els accessoris més 
comuns són: moscovita, apatit i zircó, encara que també turmalina, hematites i opacs. Trobem 
aquests materials en forma de dues petites masses batolítiques a ponent del poble d’Aiguaviva. 

 
PALEOZOIC. Silurià-Ordovicià superior. 
• . Gneissos porfiroides i esquists grauvàquics de procedència volcànica (mr_Orp): Es tracta d’una 

sèrie de materials no metamòrfics en contacte amb els materials de la sèrie metamòrfica de les 
Guilleries. Aquest contacte està clarament tectonitzat. El conjunt aflorant està constituït per 
materials vulcanosedimentaris a la base amb tobes, aglomerats i porfiroides de natura riolítica a 
andesítica, juntament amb conglomerats molt heteromètrics, amb clastes de fins a 1 m cúbic, que 
han estat originats per un dipòsit de tipus gravitacional “mass flow”. Cap al sostre, els materials 
vulcano-sedimentaris grollers s’espaien i són substituïts per pisarres i grauvaques que passen a 
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pissarres blaves cap a ponent. La potència d’aquests materials és com a mínim d’uns 300 m. 
L’edat del conjunt és Caradoc-Asghill i es pot comparar amb la sèrie de les Gavarres, on aflora 
més completa fins el Devonià inferior. Aquesta formació aflora al N dels pobles de Sant Julià de 
Llòria-Bonmatí i Sant Gregori, fins a Sant Pere de Llorà, a l’altura del volcà de la Banya del Boc. 

•  Calcàries i lutites del Silurià (SDcl): Alternança de calcàries i lutites. En la successió hi ha una 
alternança de gruixos variables entre lutites i carbonats, amb un augment de la fracció lítica cap al 
sostre, on els nivells hi presenten nòduls carbonatats. Aquests últims són de calcàries micrítiques 
grises, grainstones i packstones amb gruixos de 2 cm i 2 m. Contenen fauna de crinoideus i 
coralls. La seva potència és de 125 m. S’atribueixen al Silurià-Devonià inferior. 

• . Pissarres ampelítiques del Silurià (Spn): Pissarres negres que per oxidació superficial presenten 
un color blanquinós. Poden tenir intercalacions de llims i s’hi troben graptòlits. El gruix és superior 
als 50 m. Pertanyen al Llandoverià (Silurià). 

• . Gresos quarsítics de l’Ordovicià (Ord): Són gresos quarsítics, gresos quars-feldspàtics i lutites. 
Entre l’alternança de gresos i lutites gris-verdoses s’intercalen, localment, nivells de 
microconglomerats. Les capes gresoses tenen gruixos decimètrics-mètrics, i s’organitzen en trams 
d’ordre decamètric. La gruixària aproximada és de 450 m. Al SW de la localitat de Sant Climent 
d’Amer hi ha un jaciment fossilífer amb braquiòpodes datats del Caradocià. Dins d’aquesta unitat 
trobem altres Orgq formada per gresos quarsítics amb un sostre enriquit en ferro i un origen 
vulcanoderivat; l’altra unitat que s’hi engloba és la Org constituïda per una alternança de gresos 
quars-feldspàtics i lutites amb una matriu molt abundant i formada per miques; també són 
derivades de roques volcàniques àcides i intermèdies. 

 
PALEOZOIC. Cambro-Ordovicià. 
• . Esquists sil.limanítics a biotítics (CA-O): És un conjunt que engloba una gran majoria de terrenys 

metamòrfics, originàriament pelítics, que ocupen els nivells topogràfics més elevats en l’àmbit de 
les Guilleries. La roca més típica apareix com un esquist motejat, amb pofiroblastes negres 
envoltats per miques orientades. Les associacions minerals més freqüents inclouen sempre: 
quars, moscovita i biotita, i quasi constantment: andalusita i cordierita. Així doncs, aquest conjunt 
s’inclou en la zona de la andalusita-cordierita de metamorfisme regional, amb lo que la gran 
profusió de porfiroblastes no s’ha degut només al metamorfisme de contacte per intrusió de 
granitoides sinó pel mateix metamorfisme regional. Ocupa una extensa zona entre les poblacions 
de Bonmatí, Aiguaviva, Bescanó i Sant Gregori. 

 
2.2.3.3. Depressió de l’Ebre - Serres Transversals 
Conforma la part septentrional de la comarca. Les formacions geològiques que la integren ocupen dos 
sectors separats per les estribacions més septentrionals del Massís de les Gavarres. 
 
2.2.3.3.1. Sector occidental 
El sector occidental acull la meitat nord dels municipis de Sant Martí de Llémena, Salt, Sant Gregori i 
Girona; els termes sencers de Canet d’Adri i Sarrià de Ter, el sector de ponent del terme de Sant Julià 
de Ramis i Quart. 
Els relleus del sector de ponent destaquen per la seva altura, encapçalada per la Muntanya de 
Rocacorba (992 m), encara que destaquen per la seva geomorfologia caracteritzada pels cingles 
calcaris i plataformes estructurals que envolten la vall del Llémena (cingles de Rocafesa (704 m) i 
Sant Roc (591 m)).  
Aquest sector acull el gruix més destacat de formacions paleògenes de la comarca. Consisteix en 
formacions pròpies del Paleocè i Eocè. La major part dels materials són de composició carbonàtica i 
d’origen marí, en règim de plataforma costanera, pròpies d’un fenomen transgressiu a gran escala. 
Les principals fàcies aflorants són: 
 
CENOZOIC. Terciari. Paleògen. Eocè superior 
• . Gresos de Rocacorba (PEcgm): Gresos blavosos heteromètrics de granulometria mitjana a molt 

grollera intercalats amb alguns nivells de conglomerats, al sostre de la unitat. L’estratificació és 
decimètrica. El contingut fóssil és escàs. La unitat prograda a l’oest existint un trànsit cap a la 
unitat PEgg. la seva potència oscil·la entre els 350 i 400 m. Són fàcies costaneres amb un fort 
retreballament mareal. S’atribueixen al Bartonià. Aquesta unitat s’estén al llarg de la Muntanya de 
Rocacorba, conformant els punts més elevats (Puig Sou, 991,8 m), encara que també forma els 
relleus del Montbó, a l’est del volcà de Canet d’Adri. 
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• . Gresos de Rocacorba (PEgg): Gresos blavosos de granulometria molt fina amb nivells 
intercalats de mida mitjana, estratificats en nivells centimètrics a mètrics. Són massius, molt 
bioturbats i contenen restes vegetals. La glauconita és freqüent a la part baixa de la unitat. Les 
intercalacions de sorres mitjanes són més abundants cap al sostre de la unitat i cap a l’est. 
Existeix un trànsit lateral a la unitat PEcga. La potència varia entre els 200 i 250 m. Són fàcies de 
plataforma oberta amb alguna intercalació de fàcies costaneres amb retreballament mareal i 
d’onades. L’edat és Bartonià inferior. Forma una franja paral·lela a l’anterior, ocupant relleus més 
baixos de la vessant de llevant de Rocacorba, i també conformen el Puig de Sant Dalmau (367 m) 
i el Castellet (473 m), més a llevant. 

• . Formació Folgueroles (PEcga): Gresos arcòsics de tonalitats blanquinoses, ocres i violàcies. No 
presenten fauna però sí un abundant contingut en glauconita, ferro i bioturbació. Petrogràficament 
dominen el quars i feldspat. En les posicions més septentrionals intercalen nivells de 
conglomerats amb clastes de calcària i roques metamòrfiques. La potència varia entre els 80 i 140 
m. La unitat es diposità sobre un domini marí som amb forts corrents mareals. L’edat és Bartonià 
inferior. Forma una franja encara més estreta paral·lela a l’anterior; són més destacats els 
afloraments de més a l’E, sobre els que s’estén el Golf de Girona i el veïnat de Sarrià de Dalt. 

 
CENOZOIC. Terciari. Paleògen. Eocè mitjà. 
• . Formació Bellmunt (PEmb3): Gresos i argiles vermelles, i en menor proporció, conglomerats. 

Estratificació d’ordre mètric. Aquesta unitat es troba intercalada en PEmb2 en forma de tascó 
obert vers el N. La potència màxima observada és de 150 m al sector NE. Són fàcies fluvials 
progradants cap al S. L’edat és Lutecià mitjà. Aquesta unitat és molt poc representativa i només 
s’estén en el sector més septentrional intercalada en PEmb2. 

• . Formació Bracons (PEmb2): Gresos, margues, margocalcàries i calcàries, i en menor proporció, 
conglomerats. L’estratificació és d’ordre decimètrica a mètrica. Al S dominen els materials 
carbonatats i al N els siliciclàstics. El contingut en fauna és abundant en tota la unitat: miliòlids, 
alveolines, equínids i bivalves; a la part baixa són freqüents els nummulits i a la part alta els 
ostrèids. La potència de la unitat augmenta vers al N, de 80 a 500 m. Són fàcies deltaiques 
progradants cap el S amb retreballament mareal i d’onades. L’edat és Lutecià mitjà-superior. 
Conforma el relleus de la Serra de Cadalt juntament amb la formació PEmb1, al terme de Canet 
d’Adri 

• . Formació Banyoles (PEmb1): Margues blaves i argiles, amb intercalacions de marcocalcàries 
riques en fauna a la base (nummulits, equínids, ostrèids, bivalves i miliòlids. En els afloraments 
septentrionals abunden les restes vegetals. La potència de la unitat augmenta vers al N ,de 100 a 
300 m. Són fàcies de plataforma soma restringida a la part baixa, i de prodelta i de front deltaic a 
la part superior. L’edat és Lutecià mitjà. 

• . Formació Girona (PEcn): Calcàries, calcàries sorrenques i gresos de color gris amb abundants 
bioclasts (nummulits). Els gresos són més abundants a la part alta i al sector N. El contingut fòssil 
a la part baixa està representat per miliòlids i restes vegetals i, en menor proporció ostrèids i 
algues. A uns 50 m de la base hi ha un nivell ric en alveolines. Per sobre d’aquest nivell la fauna 
està constituïda per nummulits, fragments d’equínids i bivalves; l’abundància disminueix cap al N. 
La transició cap els gresos es fa a través d’un nivells de 5-6 m de gresos ocres amb algun cristall 
de guix i crostes ferruginoses (superfície transgressiva). La potència de tota la unitat és d’uns 150 
m. Són fàcies de plataforma carbonatada amb influència detrítica. L’edat és Lutecià inferior i mitjà. 
Aquesta formació és àmpliament repartida i conforma, entre d’altres la meitat superior dels cingles 
de Sant Roc i Rocafesa (Sant Martí de Llémena) i el Turó de Can Sieres (al N del volcà de Canet 
d’Adri).  

 
CENOZOIC. Terciari. Paleògen. Paleocè-Eocè. 
• . Grup Pontils (PEgc): Gresos, llims i argiles vermelles bioturbades amb estratificació decimètrica 

a mètrica, interestratificats amb nivells canaliformes de gresos i conglomerats, de color vermellós i 
gris-blanquinós, amb un gruix que oscil.la entre 0,5 i 7 m. Els còdols són principalment de roques 
metamòrfiques i quars, i en menor proporció, roques filonianes i granit. Aquesta unitat és 
discordant sobre el Paleozoic. La seva potència oscil.la entre els 325 i 350 m. Són fàcies 
fluvioal.luvials de tipus trenat. L’edat és atribuïble al Paleocè, Eocè inferior i probablement al 
Lutecià inferior. Conformen la meitat inferior dels cingles de Sant Roc i Rocafesa al terme de Sant 
Martí de Llémena. 
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2.2.3.3.2. Sector oriental 
El sector oriental acull la meitat nord dels municipis de Celrà, Juià, Sant Martí Vell i Madremanya; i la 
meitat meridional dels termes de Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls i Flaçà. 
Els relleus del sector de llevant no destaquen en el paisatge per la seva altura, doncs els trobem a 
cotes topogràficament baixes (inferiors als 200 m).  
En aquest sector el gruix de les formacions geològiques disminueix considerablement degut a la 
intensa activitat tectònica durant l’orogènia alpina, fet que va suposar el seu enfonsament sota el sòcol 
paleozoic. Consisteix en formacions pròpies del Paleocè, Eocè i Oligocè. La major part dels materials 
són de composició carbonàtica, encara que les d’edat oligocena ja es corresponen amb aportacions 
terrestres. Les principals fàcies aflorants són: 
 
CENOZOIC. Terciari. Paleògen. Eocè superior. 
• . Lutites vermelles i gresos (PElg): Lutites vermelles i gresos fins amb intercalacions de nivells 

conglomeràtics de gruix entre 1 i 4 m. Els còdols predominants són els de roques metamòrfiques i 
calcàries mesozoiques. El gruix de la unitat és irregular. Són fàcies fluvials i de plana deltaica. 
Edat atribuïble al Bartonià i Priabonià. 

• . Gresos, conglomerats i margues (PEOa): Gresos, conglomerats i margues, interestratificades, 
amb dominància de gresos. Els trams conglomeràtics són més freqüents al N. La unitat conté 
intercalacions de calcàries i gresos bioclàstics. La unitat té un gruix màxim de 950 m. Fàcies de 
medi sedimentari marí proper a la costa. Edat atribuïble al Bartonià superior. Juntament amb la 
unitat anterior, s’estenen de N a S entre les poblacions de Sant Joan de Mollet a Madremanya. 
També es desenvolupen al llarg del terme de Sant Jordi Desvalls. 

 
CENOZOIC. Terciari. Paleògen. Eocè mitjà. 
• . Formació Bracons (PEmb2): Gresos, margues, margocalcàries i calcàries, i en menor proporció, 

conglomerats. La seva potència és de 250 m disminuint cap a l’est. Conforma els terrenys situats 
al S de Riudellots de la Creu, i els ocupats pel nucli urbà de Celrà. 

• . Formació Banyoles (PEmb1): Margues blaves i argiles, amb intercalacions de margocalcàries. 
Assoleix gruixos de 300 m, que disminueixen cap a l’est. S’estén de N a S entre els veïnats de la 
República i Montagut, a l’oest de Sant Julià de Ramis. 

• . Formació Girona (PEcn): Calcàries bioclàstiques amb abundants bioclasts (nummulits). La 
potència de tota la unitat és d’uns 100 m. Aquesta formació s’estén de N a S per l’oest de Sant 
Julià de Ramis i a l’E del casc urbà de Girona, on és àmpliament explotada.  

 
CENOZOIC. Terciari. Paleògen. Paleocè-Eocè. 
• . Grup Pontils (PEgc): Gresos, llims i argiles vermelles bioturbades amb estratificació decimètrica 

a mètrica, interestratificats amb nivells canaliformes de gresos i conglomerats, de color vermellós. 
La seva potència ateny uns 250 m. Es troba separant els relleus eocens, del Paleozoic. 

 
2.2.3.4. Depressió neògena de l’Empordà 
Ocupa l’extrem nord-oriental de la comarca, i per tant conformen l’extrem sud-oriental de la depressió 
neògena de l’Alt Empordà. Aquesta unitat acull el terme de Viladasens, l’extrem de ponent de Sant 
Jordi Desvalls i la meitat nord dels municipis de Cervià de Ter i Sant Julià de Ramis. Apareixen 
algunes taques disperses als termes de Juià i Sant Joan de Mollet. 
Els relleus del sector de ponent no destaquen per la seva altura, doncs els materials conformen cotes 
entre els 50 m i 140 m. Aquest sector de la conca està format per unitats geològiques pròpies del 
Miocè i Pliocè. Les principals fàcies aflorants són: 
 
CENOZOIC. Terciari. Neògen. Pliocè superior. 
• . Gresos fins marrons (NMPcg2): Gresos fins de color marró i lutites ocres amb intercalació de 

trams lutítics de coloracions vermelles i ocres. Esporàdicament intercalen nivells conglomeràtics 
d’ordre mètric a decimètric, on predominen els clastes de calcàries eocenes. La potència mínima 
és de 70 m. Són fàcies de plana al.luvial del sistema al.luvial del Fluvià. L’edat és Pliocè superior. 
Aquesta unitat es troba al sector més septentrional del terme de Sant Julià de Ramis. 
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• . Lutites ocres i vermelles (NMPcg1): Lutites ocres i vermelles entre les que s’intercalen trams de 
gresos fins argilosos de color marró i gruix mètric, i nivells conglomeràtics. Els clastes són de 
calcàries, gresos, conglomerats, granitoids i lidites. Localment, hi ha capes de calcàries de 
continuïtat lateral decamètrica i gruixos decimètrics. El sentit dels paleocorrents és E-SE. El gruix 
total és de 50-75 m. Són fàcies de plana d’inundació del sistema al.luvial del Fluvià. L’edat és 
Pliocè superior. Aquesta unitat es desenvolupa a l’oest del terme de Viladasens i NW del de Sant 
Julià de Ramis. 

 
CENOZOIC. Terciari. Neògen. Miocè superior. 
• . Conglomerats i gresos (NMcge2): Conglomerats i gresos formant canals intercalats en argiles 

ocres i vermelles que formen cicles decamètrics. Els conglos són poc cimentats i estan formats 
per clastes de calcàries i gresos eocens, graniotids, roques metamòrfiques, lidites i roques 
volcàniques neògenes. El sentit dels paleocorrents és cap al N. El gruix total és de 75-100 m. Són 
fàcies al.luvials dipositades per canals trenats i en planes d’inundació del sistema al.luvial de les 
Gavarres. L’edat és Miocè superior. Aquesta unitat es desenvolupa al N de les poblacions de 
Cervià de Ter i Medinyà (Sant Julià de Ramis). També apareix en les taques aïllades del S de 
Celrà, Sant Joan de Mollet i Juià. 

• . Gresos (NMcge1): Gresos fins i grollers de color marró alternats amb trams argilosos vermells i 
ocres. S’hi intercalen trams conglomeràtics canalitzats. El grau de cimentació també és baix. Els 
trams de gresos i lutites tenen gruix decamètrics, i els conglomerats mètrics. Tant la granulometria 
com els nivells de conglos disminueixen cap al N. El sentit dels paleocorrents és, per tant, cap al 
N. El gruix total és de 75-100 m. Són fàcies al.luvials dipositades per canals trenats i en planes 
d’inundació del sistema al·luvial de les Gavarres. L’edat és Miocè superior. Aquesta unitat es 
desenvolupa a l’oest del terme de Sant Jordi Desvalls i S de Viladasens. 

 
2.2.3.5. Depressió neògena de la Selva 
Ocupa el sector central de l’àmbit d’estudi, i per tant conformen la meitat oriental de la depressió 
neògena de la Selva. Aquesta unitat acull els termes de Vilablareix, Fornells de la Selva, Campllong, 
Sant Andreu Salou, Vilobí d’Onyar, la meitat de ponent de Cassà de la Selva, Llambilles i Quart, i el S 
de Girona i Salt. 
Els relleus del sector de ponent no destaquen per la seva altura, doncs els materials conformen cotes 
inferiors als 140 m. Aquest sector de la conca està format per unitats geològiques pròpies del Pliocè. 
Les principals fàcies aflorants són: 
 
CENOZOIC. Terciari. Neògen. Pliocè. 
• . Graves, sorres i argiles vermelles (NPlac2): Graves, sorres i argiles vermelles i ocres. Els nivells 

de graves tenen geometria lenticular i continuïtat lateral decamètrica. Els còdols són de gresos, 
granitoids, pissarres i quars; i la matriu és constituïda per sorres arcòsiques i llims argilosos 
vermells i ocres. El sentit dels paelocorrents és WSW. S’interpreten com a fàcies proximals del 
ventall al·luvial de la conca neògena de la Selva. L’edat és Pliocè. Aquesta unitat és poc 
representativa i es troba a les localitats de Quart i Llambilles. 

• . Sorres arcòsiques, argiles i graves (NPlac1): Sorres arcòsiques, argiles i graves. A les sorres 
arcòsiques s’hi intercalen argiles i llims de color vermell i ocre, i nivells de graves. La gruixària de 
les capes de sorres és mètrica a decamètrica. Cap al WSW augmenta la proporció de nivells 
argilosos i llimosos. A l’altura del Palau-Sacosta hi ha argiles grisoses i sorres fines d’ambient 
lacustre amb restes de gasteròpodes. Són fàcies mitjanes de ventall al·luvial. La potència és 
inferior als 80 m. L’edat és Pliocè. Aquesta unitat es troba a la resta de localitats esmentades en la 
introducció d’aquest apartat. 
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2.2.3.6. Formacions quaternàries 
Diferenciem dos tipus d’unitats: les de caràcter al·luvial, i les de caràcter col.luvial.  
 
2.2.3.6.1. Formacions al·luvials 
Les formacions amb caràcter al·luvial es reparteixen al voltant dels principals cursos d’aigua que 
travessen la comarca: això és el riu Ter, que travessa l’àmbit d’estudi de W a E, i el riu Onyar amb els 
seus tributaris (sobretot la riera Gotarra) que travessen la comarca de S a N, per anar a desembocar 
al riu Ter. 
El riu Ter entra per ponent i omple de sediments les planes que voregen les poblacions de Bescanó, 
Sant Gregori (a través del riu Llémena), Salt, Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Celrà, 
Bordils, Sant Joan de Mollet, Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls. 
Pel que fa al principal tributari, l’Onyar, aquest arrenca des de l’extrem S passant per Llagostera (a 
través de la riera Gotarra), Sant Andreu Salou, Campllong i Fornells de la Selva. Totes les formacions 
geològiques són d’edat recent, quaternària, i bàsicament conformen les diferents terrasses dels rius: 
 
CENOZOIC. Quaternari. Holocè. 
• . Barres fluvials actuals (Qt0): Sorres, graves i gravetes amb contingut baix en llim. Les sorres 

tenen mida mitjana a grollera. Presenten morfologies lenticulars i bombades. Assoleixen gruixos 
màxims de 2-3 m. Corresponen a l’Holocè. Es troben enmig dels principals cursos. 

• . Terrassa 0 (Qt0’): Graves, gravetes i sorres que passen verticalment a sorres llimoses i argiles a 
sostre. Gruix màxim de 3 m. Se situa uns 2 m per damunt de l’actual curs d’aigua. Sediments 
actuals dipositats per corrents torrencials. Constitueixen la terrassa més moderna. Corresponen a 
l’Holocè. 

• . Terrassa 1 (Qt1): Graves amb matriu sorrenca abundant a la base, que cap al sostre passen a 
sorres i llims argilosos. Aquests sediments engloben nivells lenticulars de còdols rodats 
centimètrics. Gruix màxim de 9 m. Se situa uns 4 m per damunt de l’actual curs d’aigua. 
Sediments al.luvials dipositats en règim torrencial anastomosat. Constitueixen la terrassa 1. 
Corresponen a l’Holocè. Aquesta terrassa es disposa en una àmplia franja al voltant dels 
principals cursos d’aigua (Ter, Llémena, Onyar, Gotarra,...). 

• . Terrassa 2 (Qt2): Graves grolleres heteromètriques amb sorra i llim a la base que, cap al sostre, 
guanyen matriu llimosa fins a ser llims argilosos amb presència ocasional de còdols. Aquests 
sediments engloben nivells lenticulars de còdols rodats centimètrics. Gruix màxim de 15 m. Se 
situa entre 5 i 10 m per damunt de l’actual curs d’aigua. Sediments al.luvials dipositats en règim 
torrencial anastomosat. Constitueixen la terrassa 2. Corresponen al Plistocè superior. Aquesta 
terrassa es disposa en una àmplia franja al voltant del riu Ter, entre la ciutat de Girona i Sant Jordi 
Desvalls. 

 
2.2.3.6.2. Formacions col.luvials 
Les formacions amb caràcter col.luvial es troben a cavall entre els relleus pròxims als cursos d’aigua, i 
les formacions de caràcter al.luvial. 
Totes les formacions geològiques són d’edat recent, quaternària, i bàsicament conformen els 
anomenats peudemonts: 
 
CENOZOIC. Quaternari. Plistocè superior-Holocè 
• . Glacis (Qv2m): Graves i gravetes en una matriu sorrenca i llimosa de colors vermellosos i 

marrons. Presenten una disposició de fàcies que va des de materials més grollers al S fins a 
dipòsits fins cap al N. Les parts proximals estan formades per còdols polimíctics procedents de les 
Gavarres. Enllacen lateralment amb els dipòsits de terrassa 2. El gruix màxim és de 8 m. 
Corresponen al Plistocè superior-Holocè. Aquests dipòsits es diposen a la marge dreta del Ter, 
entre la terrassa 2 i les estribacions més septentrionals de les Gavarres. 

• . Ventalls al.luvials (Qv2): Sorres, llims i argiles amb nivells de graves i gravetes. Els nivells de 
graves tenen morfologia canalitzada. S’interpreten com a ventalls al.luvials. la gruixària és variable 
amb un màxim de 15 m. dipòsits subactuals i actuals. Corresponen al Plistocè superior. Afloren al 
marge dret del riu Onyar, al vessant W de les Gavarres. Es correlacionen amb els fluvials de la 
terrassa 2.  
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• . Col.luvials-al.luvials (Qac): Argiles amb sorres i llims, amb còdols subangulosos i subarrodonits 
aïllats. S’interpreten com a dipòsits resultants d’una sedimentació mixta al.luvial no canalitzada 
amb aportacions laterals col.luvials. el gruix d’aquests dipòsits varia entre decimètric i mètric. 
Poden correlacionar-se amb dipòsits subactuals i actuals. Corresponen a l’Holocè. Aquests 
dipòsits apareixen associats a les principals torrenteres. 

 
2.2.3.7. Manifestacions volcàniques 
Les manifestacions volcàniques varen esdevenir al llarg del Terciari (Neògen) amb motiu de l’etapa 
distensiva durant la qual es varen formar les dues fosses tectòniques  de l’àmbit d’estudi (Empordà i la 
Selva), i també durant el Quaternari, condicionades per la neotectònica. Anem a explicar les fàcies 
volcàniques diferenciades, algunes d’elles pròpies de cada volcà: 
 
CENOZOIC. Quaternari. Plistocè superior-Holocè 
• . Cons volcànics (Qvcl): Dipòsits heteromètrics de piroclasts que formen el con volcànic. La mida 

dels elements disminueix a mesura que ens allunyem del focus emissor, variant des de mètrica 
(bombes, blocs i escòries) fins a cm (lapilli). Estan constituïts per material volcànic basàltic i 
fragments lítics. Són dipòsits de caiguda formats per projecció balística dels piroclastes des de la 
columna eruptiva. Aquest material reflecteix una activitat explosiva estromboliana, i la presència 
de fragments lítics indica actuació de mecanismes explosius de tipus hidromagmàtic. Els trobem a 
tots els cons dels volcans quaternaris: Banya del Boc (entre els cingles de Sant Roc al N, cingles 
de Rocafesa a l’W, la muntanya de Rocacorba a l’E i el riu Llémena al S; dins del terme de Sant 
Martí de Llémena), Granollers de Rocacorba (al N del terme de Sant Martí de Llémena) i Puig 
d’Adri (al N del poble de Canet d’Adri). 

• . Gredes de mida lapil.li (Qvgl): Dipòsits heteromètrics de piroclasts on els fragments 
predominants són els de mida lapil.li. constitueixen les parts distals dels dipòsits que formen el 
con volcànic. Només s’han trobat al volcà Puig d’Adri. 

• . Gredes de mida lapil.li-cendra i fragments lítics (Qvml): Dipòsits de piroclasts ben classificats 
constituïts per lapil.li i/o cendres i entre un 20 i 50% de fragments lítics provinents del subsòl. 
Estan estratificats i poc consolidats. Formen mantells que recobreixen uniformement la topografia. 
Les fàcies més proximals poden contenir bombes. Són dipòsits mixtes de tipus estrombolià de 
caiguda i d’onada piroclàstica. Es distribueixen a l’entorn més immediat dels cons volcànics dels 
tres volcans anteriors. 

• . Bretxes piroclàstiques d’explosió freatomagmàtica (Qvb): Bretxes piroclàstiques heteromètriques 
molt mal classificades. Estan formades, majoritàriament per fragments lítics de mida cm-mètrica 
procedents del substrat i de la xemeneia de l’aparell volcànic, i per una proporció inferior al 25% 
de fragments volcànics. Són bretxes d’explosió freatomagmàtica. Les trobem tot conformant el 
perímetre del volcà de Can Guilana (entre els termes de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis). 

• . Bretxes piroclàstiques d’explosió freàtica (Qvbl): Bretxes piroclàstiques heteromètriques molt mal 
classificades. Estan formades per blocs de fragments lítics paleozoics procedents del substrat. 
Són bretxes d’explosió freàtica.  Tenen una potència mínima de 2 m i un volum estimat de 7-8 
Hm3. Són anteriors al volcà de la Banya del Boc, doncs han estat recobertes per les seves 
basanites. Formen el cràter del volcà del Clot de l’Omera. 

• . Colades basàltiques (Qbc): Basalts indiferenciats formant colades. Presenten textura porfírica 
amb cristalls d’olivina, augita i plagiòclasi. La matriu està formada per micròlits de plagiòclasi, 
olivina, augita i minerals opacs. Qbc-m. Constitueixen la colada del volcà del Puig Moner, situat al 
N del terme de Sant Martí de Llémena, i per damunt del volcà de Granollers de Rocacorba. Es 
tracta d’un aparell molt erosionat i amb restes d’una colada d’entre 1 i 4 m de gruix. 

• . Colades basanítiques (Qbsc): Basanites olivíniques formant colades. La textura és porfírica i 
granular, amb fenocristalls d’olivina, augita i plagiòclasi. La matriu és de gra fi, fosca i formada per 
micrólits de plagiòclasi, augita i minerals opacs. S’atribueixen al Plistocè. 
- Qbsc-bb. Forma la colada més important del volcà Banya del Boc. S’estén fins el 

capdevall del Pla de Sant Joan. La potència oscil.la entre 4 i 12 m, sent la màxima de 30 
m. Presenta hàbit prismàtic. La seva edat se situa entre 9.000-121.000 anys (Plistocè). 

- Qbsc-pa. Forma la colada superior i més visible del volcà Puig d’Adri. La colada s’estén 
per la riera de Canet i el torrent de Pedrerola travessant part del terme de Canet d’Adri i 
Sant Gregori, fins arribar a l’altura del veïnat de Domeny. La potència mitjana és de 10 m. 
Presenta hàbit massiu. Fossilitza els dipòsits volcànics anteriors (Qvbc).  
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- Qbsc-gr. Forma la colada del volcà de Granollers de Rocacorba. S’estén al llarg de la 
riera de Granollers, dins del terme de Sant Martí de Llémena. La potència màxima és de 4 
a 6 m. Presenta hàbit lenticular i escoriaci.  

• . Basalts olivínics (Qbn): Basalts olivínics d’hàbit columnar que es troben formant necks. 
Constitueixen les restes dels edificis volcànics desmantellats per l’erosió i l’explotació antròpica. 
Afloren a l’interior del volcà de Can Guilana (camp de golf de Girona) i al Turó del Centinella. 

• . Bretxes piroclàstiques molt cimentades (Qvbc): Bretxes piroclàstiques heteromètriques i molt 
cimentades. Estratificació massiva. Formades per fragments lítics i fragments magmàtics. La 
granulometria oscil.la entre 2 mm i 2 m. La matriu presenta una elevada heterometria: entre lapil.li 
i cendra. Són colades piroclàstiques generades per processsos hidromagmàtics. Destaquen els 
afloraments del volcà Puig d’Adri, on assoleixen una potència de 5 m al voltant de la riera de 
Canet, i també al volcà de la Banya del Boc (en un dels marges del riu Llémena).  

 
CENOZOIC. Terciari-Quaternari. Pliocè superior-Plistocè 
• . Piroclastes de Sant Dalmai (Qvpc): Està formada per successives capes de material piroclàstic 

procedent de distintes explosions. En la seva sortida a l’exterior, han arrastrat trossos de colades 
basàltiques que mostren una estructura escoriàcia i que contenen petits fragments lítics de 
granitoids i obsidiana, encara que també són freqüents grans blocs granítics. A petita escala, el 
material piroclàstic presenta una bona gradació de tamanys (bombes, lapil.li i cendres). Per la 
seva disposició sobre les arcoses pliocèniques, se li atribueix una edat Pliocè superior-Pleistocè. 
Aquesta unitat es troba concentrada a la localitat de Sant Dalmai, entre els termes de Bescanó, 
Aiguaviva i Vilobí d’Onyar, on hi ha un ampli con volcànic en forma de cercle irregular d’uns 3 km 
de diàmetre, i una depressió central, la caldera, de 1 km de diàmetre.  

 
CENOZOIC. Terciari. Neògen. Miocè superior. 
• . Colades basàltiques i basanítiques (Bo2): Basalts olivínics i basanites formant colades 

volcàniques. Els basalts tenen fenocristalls de plagiòclasi, olivina i augita en una matriu fosca de 
gra fi o rogenca per alteració. Presenten disjunció irregular en boles o columnar. Es disposen 
damunt els materials eocens. Les datacions radiomètriques indiquen una edat del Miocè superior. 
Trobem petites emissions volcàniques associades a la falla de Juià (veïnat de la Costa al terme de 
Juià) i a la falla de Riuràs (pitó volcànic de Sant Joan de Mollet i el Puig de Queralb, a cavall de 
Madremanya i La Pera). 

• . Cons volcànics (Bo1): Basalts olivínics i basanites que formen les restes de focus emissors de 
material volcànic. Presenten fenocristalls de plagiòclasi, olivina i augita en una matriu de gra fi. En 
aquesta unitat s’inclouen les restes d’antics aparells desmantellats, els necks i dics subvolcànics. 
Poden estar associats a petites colades. Les datacions radiomètriques indiquen una edat del 
Miocè superior. Només trobem un d’aquests aparells associat a la falla de Juià (Puig de 
Montrodón, al terme de Sant Martí Vell. 
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2.2.4. Geòtops 
Del registre de geòtops de Catalunya només s’han inventariat 3 espais amb una certa singularitat 
geològica dins la comarca del Gironès. Tots tres espais estan relacionats amb les manifestacions 
volcàniques.  

 
2.2.4.1. Volcà del Puig d’Adri (Geòtop 212) 
L’elevat interès d’aquesta zona rau en la visualització d’edificis volcànics ben conservats associats al 
volcà del Puig d’Adri, i en la presència de bons afloraments de colades i dipòsits piroclàstics. Així 
mateix, l’acció erosiva de la riera de Canet i dels torrents tributaris ha generat unes gorges fondes de 
morfologia alveolar que són úniques al camp volcànic català. El valor patrimonial de la localitat se 
centra en els camps de la petrologia i petrogènesi magmàtica, concretament del vulcanisme, i de la 
geomorfologia de terrenys volcànics. L’interès és científic, didàctic i turístic. 
Aquest aflorament estaria relacionat amb el vulcanisme quaternari de les comarques gironines. 
Concretament amb el de la Zona volcànica de la Garrotxa. Aquest, ha estat generat per un magma de 
tipus bàsic que ha donat lloc a 3 tipus d’activitat eruptiva: l’estromboliana, la freatomagmàtica i 
l’efusiva. L’estromboliana d’explosivitat baixa genera bàsicament lapil.li i blocs, i forma edificis 
volcànics tipus con d’escòries. La freatomagmàtica es genera en interaccionar l’aigua amb el magma i 
dóna una activitat més explosiva generant sobretot cendres i edificis tipus “Maar i Anell de Tobes”. 
Finalment, l’activitat efusiva no té gens d’explosivitat i dóna colades de lava que flueixen pendent avall 
seguint les valls fluvials. 
 
2.2.4.2. Volcà del Clot de l’Omera i de la Banya del Boc (Geòtop 213) 
L’elevat interès d’aquesta zona rau en la visualització d’edificis volcànics ben conservats, en els 
alforaments de dipòsits freatomagmàtics d’onada i colada piroclàstica, i en la presència 
d’enclavaments de roca ultrabàsica procedent del mantell. El valor patrimonial de la localitat se centra 
en els camps de la petrologia i petrogènesi magmàtica, concretament del vulcanisme, i de la 
geomorfologia de terrenys volcànics. L’interès és científic, didàctic i turístic. 
Aquesta zona està situada a la Vall de Llémena, entre Sant Martí de Llémena i Canet d’Adri. Al N hi 
ha les muntanyes de Rocacorba (992 m) i al S, la serra de Sant Grau. 

Figura 61: Mapa de localització de Geòtops.

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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Aquest aflorament estaria relacionat amb el vulcanisme quaternari de les comarques gironines. 
Concretament amb el de la Zona volcànica de la Garrotxa. Aquest, ha estat generat per un magma de 
tipus bàsic que ha donat lloc a 3 tipus d’activitat eruptiva: l’estromboliana, la freatomagmàtica i 
l’efusiva. L’estromboliana d’explosivitat baixa genera bàsicament lapil.li i blocs, i forma edificis 
volcànics tipus con d’escòries. La freatomagmàtica es genera en interaccionar l’aigua amb el magma i 
dóna una activitat més explosiva generant sobretot cendres i edificis tipus “Mar i Anell de Tobes”. 
Finalment, l’activitat efusiva no té gens d’explosivitat i dóna colades de lava que flueixen pendent avall 
seguint les valls fluvials. 
 
2.2.4.3. Volcà de la Crossa de Sant Dalmai (Geòtop 356) 
El Sant Dalmai és un dels dos volcans de la Depressió de la Selva més ben conservats. El seu 
caràcter explosiu, la seva morfologia i les seves grans dimensions, el fan únic dins del vulcanisme 
neògen-quaternari català, d’aquí el seu especial interès científic, didàctic i turístic. 
Aquest caire explosiu és bàsicament de tipus freatomagmàtic, fet que el diferencia de la resta de 
volcans de la zona, en els quals predominen les erupcions de tipus estrombolià. Així, en la Crossa de 
Sant Dalmai són importants els dipòsits de tipus piroclàstics, formats tant per materials juvenils 
(composició basàltica) com per materials lítics (fragments ignis i metamòrfics). 
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2.3. Edafologia. Sòls 
Aquest apartat s’ha redactat atenent al mapa 
de distribució de sòls als països catalans, 
segons el mapa de sòls d’Europa publicat per 
la CEE (1985), d’acord amb els criteris de 
classificació de la FAO-UNESCO. El mapa 
que es mostra ha estat realitzat per a tota 
Europa i Àsia a escala 1:30.000.000 per la 
European Soil Bureau i representa les 
classificacions del sòl d’acord amb diferents 
sistemes taxonòmics: la Soil Taxonomy de la 
FAO-UNESCO,  
En referència a la cartografia del sòls de 
Catalunya, i concretament de la comarca de 
Girona, cal esmentar que el Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural n’està 
realitzant el treball de coordinació i realització 
a escala 1:25.000 amb l’objectiu de facilitar 
aquesta informació a tots els usuaris 
interessats. En aquest projecte hi col·laboren 
ajuntaments, consells comarcals, comunitats 
de regants, etc.  
La informació continguda en aquesta 
cartografia és la informació bàsica referent a 
la distribució dels principals tipus de sòls i es 
basa en les seves característiques 
permanents. Actualment es disposa de la 
cartografia completa sobre ortofotomapes 
d’àrees del nord-est de la comarca del 
Gironès, corresponent als municipis de Bordils 
i Sant Jordi Desvalls. També es disposa de la 
cartografia parcial dels municipis de Celrà, 
Flaçà, Cervià de Ter, Sant Joan de Mollet, Sant Julià – Medinyà, Sant Martí Vell, Viladasens i Juià. 
L’objectiu final del treball que s’està duent a terme actualment és l’obtenció del Mapa de Sòls de 
Catalunya amb suport digital per tal d’assolir un desenvolupament i una gestió sostenible del sòl a 
Catalunya. 
Figura 61: Exemple de la cartografia de sòls a escala 1:25.000 disponible pel sector nord del Gironès 

Font: Institut d’Estudis Catalans 

 
 

Figura 62: Cartografia del sòls d’Europa. 
Escala 1:1.000.000 

Font: EUSOILS (European Soil Database) 
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2.3.1. Unitats edàfiques 
Havent-hi sobreposat els límits de la comarca i després d’haver fet l’equivalència de la FAO amb la 
Soil Taxonomy System (STS), distingim en el mapa anteriorment referenciat les següents unitats 
edàfiques: 
Taula 9: Classificació dels tipus de sòls 

Ordre Subordre 

Fluvents Entisòls 

Aqüents 

Ocrepts Inceptisòls 

Andepts 

Alfisòls Xeralfs 

Rendolls Mol·lisòls 

Xerolls 

Font: EUSOILS (European Soil Database) 

 
2.3.1.1. Descripció de les unitats edàfiques 
2.3.1.1.1. Entisòls 
Són sòls que no tenen un perfil diferenciat, bé tipus AR o AC i variants. Aquest lleuger o nul 
desenvolupament d’horitzons pot explicar-se pel constant rejoveniment del perfil per pèrdua de 
materials, bé perquè la posició permet el dipòsit d’aportacions freqüents de materials al·luvials o 
col.luvials, que enterren els materials preexistents en fase d’edafització. 
Dins d’aquests sòls distingim els gleïsòls i els fluvisòls de la FAO, l’equivalència dels quals a la Soil 
Taxonomy System (STS) són els Aqüents i els Fluvents, respectivament. 
• Fluvents: A causa de la seva posició geomorfològica, han rebut successivament aportacions de 

materials al.luvials o col.luvials. Són sòls amb perfils A 2C 3C o bé A 2C Ab 3C que es presenten 
en les planes al.luvials o fons de vall, trobant-se a moltes voreres de rius, concretament en zones 
inundables. 

• Aqüents: Són entisòls que o bé estan saturats d’aigua permanentment o bé presenten símptomes 
d’anòxia que es tradueixen en color gris verdós, clapejat de color de rovell. Són sòls de perfil Acg, 
o fins i tot, AgCg. Són els sòls que abasten la totalitat de les conques neògenes de l’Empordà i la 
Selva i sobre els materials al.luvials de l’entorn del riu Ter. 

 
2.3.1.1.2. Inceptisòls 
Són àmpliament representats als Països Catalans. En un percentatge molt elevats es tracta de 
xerocrepts calcixerol.lics; són els sòls amb un endopedió càlcic o petrocàlcic. Són més desenvolupats 
que els entisòls, presentant perfils AB2C o bé A úmbric C. 
• Ocrepts: Són sòls de color clar, amb un epipedió òcric o, fins i tot, amb un epipedió úmbric, o un 

de tendència mòl.lica insuficientment desenvolupat. Són sòls ben drenats, que es troben en 
posicions geomorfològiques diverses. Corresponen als cambisòls de la FAO. Sota l’epipedió 
pobre en matèria orgànica de color clar i de tipus òcric, es forma un horitzó d’alteració de tipus 
càmbic més o menys ben desenvolupat (xerocrepts típics), que és el que trobem als relleus 
granítics de la serralada Litoral (sector meridional de la comarca). 

• Andepts: La presència de materials volcànics i la humitat que caracteritza zones com la cubeta 
d’Olot permeten la formació d’andepts, inceptisòls que equivalen als andosòls de la FAO. Aquests 
sòls els trobem damunt les manifestacions volcàniques de la comarca, això és la Closa de Sant 
Dalmai, la Banya del Boc i el Puig d’Adri. 
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2.3.1.1.3. Alfisòls 
Són aquells sòls que presenten un horitzó Bt d’acumulació d’argila, és a dir un epipedió argílic. Són 
sòls més vells i més desenvolupats que els inceptisòls. El règim d’humitat és xèric (xeralfs) o bé údic 
(udalfs). Es corresponen als luvisòls de la FAO. 
• Xeralfs: Són els luvisòls cròmics de la FAO i els també coneguts com sòls vermells mediterranis. 

Es poden trobar sobre les granodiorites i esquists de les Gavarres, encara que lo més corrent és 
trobar-los sobre calcàries i gresos carbonatats de les formacions paleògenes de les Serres 
Transversals, al NW de l’àmbit d’estudi. Sobre les calcàries, la descarbonatació i posterior 
il.luviació de l’argila han originat les denominades clàssicament “terra rossa”. Aquests sòls no 
acostumen a formar un tapís continu sinó que es troben reblint esquerdes i forats de la roca 
carstificada; el color és causat per un procés de rubefacció. 

 
2.3.1.1.4. Mol.lisòls 
Són sòls molt foscos que incorporen un epipedió mòl.lic i que es disposen sota una coberta vegetal de 
bosc caducifoli i sobre calcàries. 
• Rendolls i xerolls: Les rendzines poden distribuir-se en ortents que pertanyen als entisòls i, en 

rendolls i xerolls que pertanyen als mol.lisòls. en els dos casos la roca mare és calcària i el pedió 
conté carbonat càlcic. S’han trobat xerolls sobre gresos carbonatats i calcàries paleògenes del 
sector N, encara que també sobre les lutites carbonatades de les conques neògenes. 
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2.4. Hidrologia i hidrogeologia 
2.4.1. Hidrologia 
La pràctica totalitat de la comarca pertany a la conca del riu Ter, amb excepció de l’extrem sud-
oriental que està drenat pel riu Ridaura. 
 
2.4.1.1. Conca del Ter 
El riu Ter entra a la comarca per ponent a l’altura de Bonmatí (La Selva); s’arrenglera la carretera 
N141 (Anglès - Girona) passant pel N del casc urbà de Bescanó; seguint direcció E s’obre pas en el 
Pla de Salt, passant entre el veïnat de Germans Sàbat i el poble de Salt. Tot seguit enfila cap al N 
passant per sobre del casc urbà de Girona i a la dreta del de Sarrià de Ter. A partir d’aquí, torna a 
prendre direcció E passant encaixat entre la carretera de Cervià de Ter a Sant Jordi Desvalls (GI-633) 
i la carretera C-255 entre Celrà i Flaçà. Surt del Gironès per l’est de Sant Jordi Desvalls. 
Anem a descriure ara, les aportacions dels tributaris de cadascun dels marges de la llera del riu des 
de ponent a llevant: 
 
2.4.1.1.1. Marge esquerre 
En primer lloc, i a l’altura de Bonmatí, rep les aportacions de les torrenteres i torrents de les 
muntanyes de Sant Roc i dels vessants occidentals del puig de Sant Grau, com el torrent del Bac. 
Una vegada al Pla de Salt i a l’altura de Sant Gregori, rep el riu Llémena, que entra a la comarca per 
l’extrem NW entre Sant Esteve i Sant Martí de Llémena, recollint de les torrenteres dels cingles de 
Rocafesa, Sant Roc, i més al N de les estribacions meridionals de la Serra de Portells: riera de 
Granollers, torrent de les Vinyes, torrent de Bosquerós, torrent de la Garrabia i riera de Canet que a la 
vegada rep del torrent d’en Pijoan, la riera de Rocacorba i el Clot de les Guilles o Rissec. 
El Ter rep després, entre Sant Gregori i Domeny, el torrent de la Pedrola que neix sota Canet d’Adri al 
qual tributa el torrent de Gàrrep.  
Ja a Girona, i a l’altura del veïnat de Germans Sàbat, rep la riera dels Bullidors i més al N, sota el 
veïnat de Sarrià de Dalt, hi desguassa la riera d’en Xuclà, que a la vegada rep aigua del rierol de 
Rimau, el torrent de Riudellenques i el torrent de Can Comes. 
Més a septentrió i ja al terme de Sant Julià de Ramis, el Ter rep la riera de la Granja, a l’altura de la 
sortida 6 de l’AP-7. 
Dins de la conca de l’Empordà, al N del polígon industrial de Celrà el Ter rep el riu Terri, que neix sota 
l’estany de Banyoles i al qual hi van a parar les aigües del torrent de Riudellots. 
Entre Celrà i Bordils hi tributa la riera de la Farga que a la vegada rep de la riera de Vall-llobera. 
A l’altura de Cervià de Ter hi tributa el torrent d’Amer i al S de Sant Jordi Desvalls rep la riera de 
Cinyana, que a la vegada rep el torrent de Cinyanella i el torrent de la Móra. 
 
2.4.1.1.2. Marge dret 
A l’altura de Bonmatí, es desdobla del Ter la sèquia Monar (canal de regadiu i d’aprofitament per les 
minicentrals elèctriques) que va paral·lela a la N-141, voreja Bescanó pel S i segueix per damunt de 
Salt, per a desembocar al riu Onyar dins el casc urbà de Girona. Aquesta sèquia rep les aportacions 
directes dels torrents que solquen els relleus del terme de Bescanó: torrent d’en Ribera, torrent d’en 
Baldiret i riera de Mus; així com els que travessen Girona: riu Marroc que arrenca de la urbanització 
Estanyol Parc, i riu Güell que neix al N de l’aeroport de Girona a partir de la riera d’en Vinyes, el 
torrent de Can Garrofa i el rec de Can Gibert. 
Més a llevant, el Ter rep el seu principal tributari, el riu Onyar, i ho fa enmig del casc urbà de Girona. 
Aquest riu neix a l’entorn de la carretera que uneix Anglès amb Santa Coloma de Farners (C-152) a 
l’altura de Sant Martí Sapresa (La Selva), i entra a la comarca del Gironès a l’est del casc urbà de 
Riudellots de la Selva, encara a la comarca de la Selva.  
L’Onyar rep aports també molt importants, sobretot pel seu marge dret, doncs pel ME li arriba només 
la riera de la Torre, al S de Fornells de la Selva, i altres tributaris de petita entitat. 
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Pel MD, dins el terme de Campllong i gairebé coincidint amb l’entrada de l’Onyar a la comarca, rep les 
aigües del rec de l’Agulla i de la riera Gotarra; aquesta última té un gran recorregut, doncs neix a 
l’extrem S del terme de Llagostera, recollint els aports de la riera de Sant Llorenç, el torrent dels Gorgs 
i la riera de Can Sabater; tot plegat passa a ponent del casc urbà de Llagostera i es dirigeix cap a 
septentrió recollint, a la vegada, d’altres tributaris com: la riera Banyaloques, que neix sota Sant 
Miquel d’Aro, la riera Cagarella, la riera de Verneda, que a la vegada rep de la riera de Vilallonga; la 
riera de Susvalls, que passa pel S del casc urbà de Cassà de la Selva, que rep de la riera Seca i 
tributa a l’Onyar a l’altura de Sant Andreu Salou, i finalment la riera de Campllong. 
Més al N, sota el casc urbà de Fornells de la Selva, l’Onyar rep el riu Bugantó, que neix al Puig d’en 
Carreres (403 m) a Llambilles, i que a la vegada li vessen les aigües el torrent de la Rabassa i la riera 
del Corb.  
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A l’altura de Palol d’Onyar i travessant el casc urbà de Quart, l’Onyar rep el riu Galligans al qual també 
hi aboca la riera de Sant Miquel; ambdós ho fan a l’altura de Sant Pere Galligans (NE del casc urbà de 
Girona).  
A l’oest de Celrà, del Ter es desdobla el rec de Vinyals que passa pel N del polígon industrial de Celrà 
i empalma amb la riera de Sant Martí. 
El riu Ter rep més a llevant alguns aports de les vessants més septentrionals del massís de les 
Gavarres com: la riera de Mavalls, la riera de Palagret i la riera de Juià, que desemboquen en una 
única llera que travessa el casc de Bordils i tributa al Ter al S de Cervià. 
Més a llevant, al Ter hi aboca la riera de Sant Martí, que passa entre Bordils i Sant Joan de Mollet i 
que rep d’altres tributaris com: la riera de Gatell, la riera de Valldemia i la riera de Vilers que passa per 
Madremanya. 
A l’altura de Sant Joan de Mollet hi desemboca la riera de les Fontanes. 
Entre Sant Joan de Mollet i Flaçà al Ter hi aboca la riera de Moradell. 
Finalment, i passant per l’est de Flaçà, al Ter hi van a parar les aigües de la riera de Rifós. 
 
2.4.1.2. Conca del Ridaura 
El riu Ridaura neix a les estribacions septentrionals del massís de Cadiretes, a partir de les 
aportacions de la riera de Sant Baldiri i la riera de Verderes. S’inicia en direcció N però a l’altura de 
Llagostera, trenca cap a l’Est per a arrenglerar-se a la C-250 (Llagostera-Sant Feliu de Guíxols) fins a 
desembocar al mar. 
 
2.4.2. Hidrogeologia 
2.4.2.1. Tipus d’aqüífers 
Les formacions paleozoiques (granitoids i sèrie metamòrfica) tenen caràcter aqüífug, i per tant no hi 
ha cap nivell que pugui considerar-se com aqüífer. Tots els manantials estan regits per fractures que 
afecten a granits. En molts casos, les surgències es deuen a la intersecció de petites fractures amb 
filons. 
Els granits estan formats per fissures, fractures i dics que recullen l’aigua i la canalitzen cap a zones 
impermeables, lo que dóna lloc a manantials i fonts (s’han trobat pous en materials pissarrosos 
completament plegats i fissurats). 
A la Depressió de la Selva la hidrologia 
subterrània està condicionada quasi amb 
exclusivitat a la presència de fractures que 
afecten les roques ígnies. Tota la zona està 
solcada per nombroses fonts d’aigües termals 
que s’han emprat per l’explotació balneàrica i 
d’envasament d’aigua mineral. Totes aquestes 
aigües termals surten en les vores del batòlit. 
Quant a la sèrie paelògena i tal i com es 
desprèn de diferents estudis hidrogeològics 
sobre el funcionament del sistema lacustre de 
Banyoles, la formació geològica que actua com 
a aqüífer més important és la formació calcàries 
de Girona (PEcn), també anomenada Tavertet; 
aquesta és la responsable de l’alimentació del 
sistema lacustre anterior, sent la seva àrea 
d’infiltració l’Alta Garrotxa.  
La sèrie pliocènica, que rebleix les fosses de 
l’Empordà i la Selva, constitueix un bon aqüífer 
de gran extensió que pot considerar-se com a 
lliure, malgrat hi ha pous artesians, en quant 
s’han travessat petits aqüífers confinats. Les 
fractures que afecten el Pliocè influeixen en 
molts casos actuant com a conductes de 
drenatge de les aigües de l’aqüífer. 
Els aqüífers quaternaris estan íntimament 
relacionats amb els anteriorment descrits, sent 
normalment la seva àrea de descàrrega. 

Llegenda
Aqüífers
Nom

Banyoles

Empordà

Fluviodeltaic del Ter

Fluviovolcànic de la Garrotxa

La Selva

Montseny-Guilleries

Paleògens del baix Ter

0 5 10 152,5
Kilometers ´

Figura 63: Aqüífers de la comarca del Gironès 

Font: Agència Catalana de l’Aigua
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Aquests aqüífers estan formats per materials d’alteració dels diferents tipus de granits, que en la 
serralada Litoral assoleixen potències importants i poden formar petits aqüífers, sobretot quan estan 
units a fractures. Els aqüífers més importants són els que estan formats a expenses dels materials 
al.luvials, com els del rius Ter, Manol i Ridaura. Són aqüífers lliures i força somers, formats per 
materials sorrencs i gravosos. 
 
2.4.2.2. Àrees hidrogeològiques 
Atenent al mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya (1:250.000) editat pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, diferenciem un seguit de zones que representen entitats estructurals (tectòniques 
o sedimentàries) d’una certa importància en les seves característiques litològiques i, per tant, en les 
seves propietats, cosa que les converteix en elements bàsics del tractament hidrogeològic territorial. 
Aquestes àrees s’han agrupat en sectors, per tal de facilitar-ne la seva ubicació. L’àmbit d’estudi es 
troba en la seva major part dins el Sector Tercer, àrees litorals, que comprèn les àrees associades a 
les serralades i depressions costaneres; encara que la part més septentrional queda englobada en el 
Sector Segon, àrees centrals. 
 

2.4.2.2.1. Sector Segon 
El sector Segon comprèn les següents àrees: 
• 201. Àrea de la Depressió de l’Empordà 

Les unitats incloses fan referència tant al basament paleògen com al reompliment neògen i 
quaternari: les calcàries i gresos eocens, els dipòsits detrítics margosos eocens, els detrítics de 
colmatació plio-quaternaris i els dipòsits al.luvials actuals. 
Els neògens i quaternaris de colmatació de la fossa s’han integrat en una unitat mixta que 
comprèn fins els travertins de Banyoles. 
Les unitats hidrogeològiques incloses dins la comarca del Gironès són: 
- 201-C20. Calcàries paleògenes de l’Empordà 
- 201-F20. Dipòsits detrítics paleògens de l’Empordà 
- 201-E20. Margues eocenes de l’Empordà 
- 201-B30. Gresos eocens de l’Empordà 

Selva

Empordà

baixa Costa Brava

baixa Garrotxa

Montseny-Guilleries

Ter

VallÞs

Plana de Vic-Collsacabra

Tordera

Fluvià-Muga

0 3 6 91,5
Kilometers

Figura 64: Àrees hidrogeològiques del Gironès

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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- 201-I30. Dipòsits detrítics mio-pliocens de l’Empordà 
- 201-I20. Dipòsits detrítics quaternaris de l’Empordà 
- 201-A10. Dipòsits al.luvials de l’Empordà 
Tots aquestes untitats afloren al sector nord-oriental de la comarca.  

 
• 202. Àrea paleògena de la Baixa Garrotxa 

Els dipòsits paleògens del marge oriental de la Depressió de l’Ebre formen un extens aflorament, 
especialment desenvolupat en el seu sector NE. 
El seus límits coincideixen generalment amb els del sector oriental de l’aflorament paleògen, si es 
considera que l’àrea incorpora els materials volcànics de la zona, i els dipòsits quaternaris de les 
valls del Fluvià i del Ter que els són adjacents. 
Com a unitats, s’hi ha diferenciat les calcàries eocenes, els gresos de Folgueroles, la resta de 
dipòsits paleògens, dels quals s’han separat les margues de Banyoles i els guixos, una unitat 
mixta que comprèn els materials volcànics i els quaternaris associats, i els dipòsits al·luvials 
actuals. 
Les unitats hidrogeològiques incloses dins la comarca del Gironès són: 
- 202-C20. Calcàries paleògenes de la Baixa Garrotxa 
- 202-F20. Dipòsits detrítics paleògens de la Baixa Garrotxa 
- 202-E20. Margues eocenes de la Baixa Garrotxa 
- 202-B30. Gresos eocens de la Baixa Garrotxa 
- 202-I40. Dipòsits volcànics de la Baixa Garrotxa 
- 201-I20. Dipòsits detrítics quaternaris de la Baixa Garrotxa 
Tots aquestes untitats afloren al sector nord-occidental de la comarca.  

 
2.4.2.2.2. Sector Tercer 
El sector Tercer comprèn les següents àrees: 
• 301. Àrea paleozoica i granítica del Montseny-Guilleries 

Ocupa el sector paleozoic i granític del nord de la Serralada Prelitoral, des dels granits de Caldes 
de Montbui fins al Paleozoic del Ter. Comprèn tres unitats: els materials paleozoics, els granítics i 
els quaternaris. 
Les unitats hidrogeològiques incloses dins la comarca del Gironès són: 
- 301-G20. Dipòsits detrítics cambroordovicians i silurians del Montseny-Guilleries 
- 301-H00. Granits del Montseny-Guilleries 
- 301-A20. Dipòsits quaternaris del Montseny-Guilleries 
Tots aquestes untitats afloren al sector oest de la comarca.  
 

• 302. Àrea de la Depressió de la Selva 
Coincideix amb la fossa plio-quaternària de la Selva, amb els límits ben definits excepte el sector 
N, que s’ha agafat la barrera hidràulica del Ter. 
S’hi ha considerat una unitat principal, els dipòsits neògens i quaternaris de colmatació, els 
al.luvials actuals i els paleògens basals que afloren a Girona, catalogats com a calcàries eocenes. 
Les unitats hidrogeològiques incloses dins la comarca del Gironès són: 
- 302-C20. Calcàries paleògenes de la Selva 
- 302-F20. Dipòsits detrítics paleògens de la Selva 
- 302-E20. Margues eocenes de la Selva 
- 302-I30. Dipòsits detrítics mio-pliocens de la Selva 
- 302-I20. Dipòsits detrítics quaternaris de la Selva 
Tots aquestes untitats afloren al sector central de la comarca.  
 

• 303. Àrea paleozoica i granítica de la Baixa Costa Brava 
Comprèn el sector septentrional de la Serralada Litoral, al N de la Tordera. 
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Engloba tres unitats: granits, materials paleozoics i els quaternaris. 
Les unitats hidrogeològiques incloses dins la comarca del Gironès són: 
- 303-G20. Dipòsits detrítics cambroordovicians i silurians de la Baixa Costa Brava 
- 303-H00. Granits de la Baixa Costa Brava 
- 303-A20. Dipòsits quaternaris de la Baixa Costa Brava 
Tots aquestes unitats afloren al sud i est de la comarca.  
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2.5. El medi continental 
2.5.1. La vegetació de la comarca 
La vegetació de la comarca del Gironès és de tipus mediterrani humit. Existeix una clara diferenciació 
d’hàbitats en relació amb el tipus de sòl, en funció de si es tracta de sòls de tipus calcari o silici. En els 
sòls calcaris, situats a la zona nord-occidental de la comarca, la vegetació predominant són els 
boscos d’alzines, i en els sòls acidòfils silícics, situats al sud i a l’est del Gironès, les comunitats 
vegetals més abundants són les suredes i les pinedes de pinastre. 
A continuació es descriuen les comunitats vegetals més significatives i la seva distribució a la comarca 
segons la cartografia dels hàbitats del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
• Espais forestals 

- Alzinars 
Gran part del nord de la comarca està formada per sòls calcaris, fet que suposa que els hàbitats 
predominants estiguin formats bàsicament per alzines. 

A l’extrem nord-occidental, coincidint amb la serra de Rocacorba, hi ha un predomini d’alzinars 
típics muntanyencs (Quercetum mediterraneomontanum) (3,1%), presents a les cotes més altes, i 
alzinars de terra baixa (8,4%), com l’alzinar amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale), que 
avancen conforme disminueix l’alçada. No obstant això, la diversitat d’habitats presents en 
aquesta zona és destacable degut als forts desnivells i als importants canvis d’orientació. En les 
obagues i indrets especialment humits, com els vessants septentrionals entre el Puig Capell i el 
Puig de Golany, hi dominen els paisatges centreuropeus, com les fagedes (Buxo-Facetum, 
Helleboro-Fagetum), els boscos caducifolis de fondal (Sorbo-Quercetum canariensis, Polysticho-
Coryletum) o boscos de ribera (Lamio-Alnetum). Les fagedes i els boscos humits troben en aquest 
espai una de les seves posicions extremes vers el sud i el mar. Els boscos mixtos d’alzines i pins 
(7,7%) i els boscos de Pinus halepensis (2,3%) hi són també freqüents. 
En aquelles àrees de la zona de les Gavarres amb sòls més profunds i humits, també hi 
predominen els alzinars, on a més de l’alzina (Quercus ilex), hi són presents espècies de caràcter 
lianoide com el marfull (Viburnum tinus), l’aladern (Rhamnus alaternus), l’arboç (Arbutis unedo), el 
galzeran (Ruscus aculeatus), l’esparreguera (Asparagus acutifolius), el roser agrest (Rosa 
agrestis), l’heura (Hedera helix), l’arítjol (Smilax aspera), la vidiella (Clematis flammula) i el 
lligabosc (Lonicera implexa). 
- Suredes 
Per contra, al sud i al sud-est de la comarca, coincidint amb el massís de Cadiretes i les Gavarres, 
i a una zona a l’oest entre els municipis de Sant Gregori i Bescanó, el sòl és acidòfil silícic. Per 
tant, els hàbitats predominants són suredes amb sotabosc de brolla acidòfila (8,7%), i suredes 
clarament amb sotabosc forestal (4,5%) sobretot al sud-est de Llagostera, al sud de Sant Martí 
Vell i als extrem més orientals dels municipis de Cassà de la Selva, Llambilles, Quart i 
Madremanya. 
Cal remarcar que la comunitat de suredes de les Gavarres, ha esdevingut un bosc esclarissat, 
donat l’explotació i posterior abandonament de les sureres (Quercus suber). L’estrat arbustiu 
presenta un domini de les brolles d’estepes i brucs amb espècies com el bruc boal (Erica 
arborea), el bruc d’escombres (Erica scoparia), la bruguerola (Calluna vulgaris), l’estepa negra 
(Cistus monspeliensis), l’estepa borrera (Cistus salvifolius) i la gatosa (Ulex parviflorus), entre 
d’altres. 
El caràcter granític i mediterrani del massís de Cadiretes determina que la vegetació estigui 
bàsicament dominada per la sureda. La surera (Quercus suber), la qual permet el pas de la llum a 
l'interior del bosc permet que s'hi desenvolupi un important estrat arbustiu amb espècies com 
l'arboç (Arbutus unedo), el galzeran (Ruscus aculeatus), la rogeta (Rubia peregrina), l'arítjol 
(Smilax aspera) i la ridorta (Clematis flammula). 
- Pinedes 
Les pinedes abasten també extensions considerables a les Gavarres, moltes vegades barrejades 
amb suredes i alzinars. Les pinedes són comunitats secundàries que apareixen fruit de la 
degradació del bosc original. Hi són presents espècies com el pi blanc (Pinus halepensis), al nord 
de les Gavarres, el pi pinyer (Pinus pinea) i el pinastre (Pinus pinaster), a l’oest i meitat sud de les 
Gavarres, amb un sotabosc amb presència de garric (Quercus coccifera) i brolles d’estepes i 
brucs. 
A la mateixa zona de les Gavarres, també hi són presents boscos mixtos de surera i pi (3%), entre 
els municipis de Llagostera i Cassà de la Selva. 
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A l’est de la comarca, entre els municipis de Cassà de la Selva, Llambilles, Quart, Girona, Celrà, 
Juià i Sant Martí Vell, existeix una gran extensió de pineda de Pinus pinaster amb brolla acidòfila 
(8%), la qual ha estat afavorida pels incendis, l'explotació fustera i l'abandó de les activitats 
agrícoles. 
Al sud de la comarca i al peu de les Gavarres s’hi troben pinedes de Pinus pinea amb brolla 
acidòfila (3,3%), conseqüència d’antigues plantacions antròpiques. 
 

• Zones humides 
A la comarca del Gironès no hi ha cap espai inclòs a 
l’Inventari de Zones Humides de Catalunya. Malgrat tot, en 
determinats indrets es localitzen espècies d’interès 
associades a cursos fluvials, ja sigui per les seves 
característiques com a comunitat o per la seva 
funcionalitat connectora que permet el manteniment de la 
biodiversitat. Aquests indrets amb qualitats de zona 
humida són l’Illa del Ter, les Gorgues de la Font de la 
Torre de Canet d’Adri, els aiguamolls de les Deveses de 
Salt, la resclosa de Bescanó, l’Illa dels Salzes de Celrà i 
l’Aiguabarreig del Ter i la Llémena. 
Al llarg de tota la vora del riu Ter hi són presents les 
plantacions de pollancres, plàtans i altres planifolis de sòls 
humits (4,4%). Destaquen les plantacions present a la 
zona més oriental del riu Ter, que comprèn els municipis 
de Sant Julià de Ramis, Flaçà, Bordils, Cervià de Ter, 
Sant Joan de Mollet i Sant Jordi Desvalls. 
A les obagues, fondals i vores de rius i torrenteres de les 
Gavarres, s’hi desenvolupen espècies de les regions atlàntica i eurosiberiana, com el vern (Alnus 
glutinosa), seguint la riera de Celrà, al llarg del municipi de Quart, o la riera de Bugantó, en el seu curs 
pel municipi de Llambilles. 
 
• Zona agrícola 
Mentre que la superfície forestal ocupa un 62% de la comarca, un 29,6% és zona agrícola. El tipus 
d’espècies que hi predominen són aquelles pròpies de conreus herbacis extensius de secà (21,6%), 
que es troben principalment per tota la plana de la comarca. Respecte a la superfície ocupada pels 
conreus extensius de secà, cal esmentar la rellevància d’aquests en termes de conservació del 
paisatge mosaic i el manteniment de l’estructura del territori. La conservació d’aquests espais evita 
una homogeneïtzació del territori i garanteix una elevada diversitat biològica. 
La superfície agrícola restant (7%) correspon a conreus de regadiu, que s’estenen principalment per la 
zona d’influència del riu Onyar, és a dir, pels municipis de Sant Andreu Salou, Llagostera, Cassà de la 
Selva, Campllong i Fornells de la Selva. Així mateix, els conreus de regadiu també són presents l’oest 
de Girona, als marges del riu Ter.  
La taula i la figura següent mostren la superfície (ha) ocupada pels diferents tipus d’hàbitats presents 
a la comarca del Gironès i esmentats anteriorment: 
 
Taula 9: Superfície dels diferents hàbitats presents al Gironès, 2004. 

Hàbitats Superfície (ha) 
Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa 4.833,5 
Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) muntanyencs 1.775,1 
Arboçars (màquies d'Arbutus unedo) de terra baixa i de la muntanya mediterrània 9,9 
Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), amb Polystichum setiferum, ... Mesohigròfiles, dels barrancs 
i fondals ombrívols de terra baixa (i de l'estatge submontà), als territoris olositànic i catalanídic 
septentrional 

67,1 

Bardisses amb aranyoner (Prunus spinosa), esbarzers (Rubus spp.),... mesòfiles, de la muntanya mitjana 18,2 

Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius),... de terra baixa (i de l'estatge 
montà) 26,3 

Basses d'aigua dolça industrials, agrícoles,... grans canals i estanys ornamentals 2,2 
Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.) 4.428,7 

Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. x cerrioides, Q. pubescens), de terra 
baixa i de l'estatge submontà 1.422,9 

Figura 63: Gorgues de la Font de la Torre de Canet 
d’Adri 

Font: Elaboració pròpia 
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Hàbitats Superfície (ha) 
Boscos mixts de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.) 1.706,4 
Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonització 47,4 

Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis)  -i  timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga 
(Thymelaea tinctoria),... calcícoles de terra baixa 25,2 

Bruguerars amb dominància o abundància de bruc d'escombres (Erica scoparia), silicícoles, dels sòls 
profunds i poc secs de terra baixa (i de l'estatge montà) 152,0 

Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicícoles, dels costers i dels sòls secs de les 
contrades mediterrànies marítimes 31,5 

Camps condicionats com a pastura intensiva 81,1 
Camps d'avellaners (Corylus avellana) 114,5 
Canyars de vores d'aigua 1,7 
Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa 482,8 
Cingles i penyals calcaris de muntanya 33,5 
Conreus abandonats 333,1 
Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses 3.987,3 
Conreus herbacis extensius de secà 12.463,4 
Fagedes mesòfiles i xeromesòfiles 37,7 

Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium lucidum (espunyidella 
blanca),... xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa muntanya mediterrània 195,3 

Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa 6,8 

Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers (Prunus dulcis), 
de garrofers (Ceratonia siliqua),. 6,4 

Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres (Pyrus malus), de presseguers (Prunus 
persica), pereres (Pyrus communis) i d'altres rosàci 541,5 

Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o gairebé, d'indrets secs, sovint 
rocosos, de terra baixa i de l'estatge submontà 149,6 

Grans parcs i jardins 123,0 

Joncedes i prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes monspeliensis, -i timonedes associades- calcícoles, de 
la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa 50,3 

Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars graminoides higròfils, de terra baixa (i de la 
muntanya mitjana) 4,4 

Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i pradells terofítics silicícoles, mediterranis 5,0 
Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa 145,6 
Llits i marges de rius, o vores d'embassaments, sense vegetació llenyosa densa 7,7 
Llocs arqueològics 7,7 
Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa 498,0 
Màquies amb barreja d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus spp,), de les terres mediterrànies 7,3 
Pedreres, explotacions d'àrids i runam 83,8 

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles, de les contrades mediterrànies 76,5 

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o garrigues 1.337,2 
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) sense sotabosc llenyós 9,5 
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles, de terra baixa 32,5 

Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra 
baixa catalana 1.905,7 

Pinedes de pinassa (Pinus nigra subsp, salzmannii), o repoblacions, sense sotabosc forestal 6,9 

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra baixa 
catalana 4.585,0 

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc llenyós 123,6 
Plantacions d'eucaliptus (Eucalyptus sp,) 334,8 
Plantacions de coníferes 68,8 

Plantacions de pollancres (Populus spp,), plàtans (Platanus x hispanica) i altres planifolis de sòls humits 2.554,4 

Prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Plantago media (plantatge), Galium verum 
(espunyidella groga), Cirsium  acaule,,,, de la muntanya mitjana i de l'estatge subalpí dels Pirineus i de les 
terres properes 

12,2 
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Hàbitats Superfície (ha) 

Prats dalladors, generalment amb Gaudinia fragilis, de la terra baixa plujosa, als territoris ruscínic i 
catalanídic septentrional 43,5 

Prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les contrades marítimes 2,3 

Regió fluvial mitjana i baixa o dels ciprínids [barbs (Barbus bocagei), carpes (Cyprinus carpio), madrilles 
(Chondrostoma toxostoma),,,,] 3,1 

Rouredes (de Quercus humilis, Q, x cerrioides), silicícoles, de la muntanya mitjana 49,4 
Rouredes (de Quercus humilis, Q, x cerrioides), sovint amb alzines (Q, ilex), de terra baixa 280,6 

Rouredes de roure africà (Quercus canariensis), dels territoris catalanídic septentrional i olositànic 4,7 

Rouredes de roure martinenc (Quercus humilis), calcícoles, de la muntanya mitjana 154,1 
Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana 339,7 
Sargars (de Salix purpurea, S, elaeagnos, ,,,) i altres bosquines de ribera 85,9 
Suredes amb sotabosc clarament forestal 2.569,3 

Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila, de l'extrem oriental dels Pirineus i dels territoris ruscínic i 
catalanídic septentrional 5.023,9 

Terrers calcaris, generalment margosos, amb vegetació molt esparsa o quasi nus 5,5 
Tremoledes (bosquets de Populus tremula) 5,8 
Vegetació ruderal no associada a àrees urbanes o industrials 66,3 

Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de 
l'estatge submontà, als territoris ruscínic i catalanídic septentrional 97,5 

Vivers de plantes llenyoses 341,1 
Àrees afectades per incendis el 1999 1,6 
Àrees revegetades: mines a cel obert, pistes d'esquí, ,,, 32,0 
Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada 2.887,5 
Àrees urbanitzades, amb clapes importants de vegetació natural 622,8 
TOTAL 57.577,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica del DMAH. 
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Llegenda

NOM_LLEGEN
Alocars, de les rieres i rambles

Alzinars (Quercus ilex) de terra baixa

Alzinars (Quercus ilex) muntanyencs

Avellanoses (Corylus avellana), amb Polystichum setiferum

Bardisses amb aranyoner (Prunus spinosa), esbarzers (Rubus spp.)

Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius)

Basses d'aigua dolça industrials, agrícoles

Basses i estanyols

Boixedes (matollars de Buxus sempervirens)

Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i pins (Pinus spp.)

Boscos mixts d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. x cerrioides, Q. pubescens)

Boscos mixts de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.)

Bosquines d'arbres caducifolis joves

Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonització

Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis)  -i  timonedes-, amb foixarda i bufalaga

Bruguerars amb dominància de bruc d'escombres (Erica scoparia)

Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicícoles

Camps condicionats com a pastura intensiva

Camps d'avellaners (Corylus avellana)

Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa

Cingles i penyals calcaris de muntanya

Conreus abandonats

Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

Conreus herbacis extensius de secà

Fagedes mesòfiles i xeromesòfiles

Fenassars, amb Euphorbia serrata, Galium lucidum

Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa

Fruiterars alts, predominantment de secà: oliveres, ametllers, garrofers

Fruiterars, principalment de regadiu

Garrigues de coscoll (Quercus coccifera)

Grans parcs i jardins

Joncedes i prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes monspeliensis

Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars graminoides higròfils

Landes de gòdua (Sarothamnus scoparius), acidòfiles i mesòfiles

Llistonars (Brachypodium retusum), i pradells terofítics silicícoles

Llistonars (Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles

Llits i marges de rius, o vores d'embassaments

Llocs arqueològics

Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa

Pedreres, explotacions d'àrids i runam

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o garrigues

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) sense sotabosc llenyós

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles, de terra baixa

Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles acidòfiles

Pinedes de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii), o repoblacions, sense sotabosc forestal

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles acidòfiles

Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc llenyós

Plantacions d'eucaliptus (Eucalyptus sp.)

Plantacions de coníferes

Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) i altres

Prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, plantatge, espunyidella groga

Prats dalladors, generalment amb Gaudinia fragilis

Prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta)

Regió fluvial mitjana i baixa o dels ciprínids

Rouredes (de Quercus humilis, Q. x cerrioides), sovint amb alzines (Q. ilex)

Rouredes de roure africà (Quercus canariensis)

Rouredes de roure martinenc (Quercus humilis), calcícoles, de la muntanya mitjana

Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana

Suredes amb sotabosc clarament forestal

Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila

Terrers calcaris, generalment margosos, amb vegetació molt esparsa o quasi nus

Tremoledes (bosquets de Populus tremula)

Vegetació ruderal no associada a àrees urbanes o industrials

Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum) 

Vivers de plantes llenyoses

Àrees afectades per incendis el 1999

Àrees revegetades: mines a cel obert, pistes d'esquí, ...

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural

0 3 6 91,5
Kilometers ´

 

Figura 63: Hàbitats presents al Gironès, 2004. 
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2.5.1.1. Espècies vegetals protegides 
Segons l’annex 3 del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) aprovat mitjançant el Decret 328/1992, de 
14 de desembre, i el Decret 213/1997, existeixen algunes espècies vegetals protegides presents als 
espais naturals del massís de les Gavarres i del massís de Cadiretes però que no en sòn exclusives. 
Aquestes espècies són l’estepa ladanífera (Cistus ladaniferus), l’escruixidor (Adenocarpus telonensis), 
Telina linifolia i Galium scabrum, presents al massís de les Gavarres; i espigues d’aigua (Potamogeton 
polygonifolius), Hypericum elodes, l’herba de la gota (Drosera rotundifolia), Iberis dunali, la falguera 
reial (Osmunda regalis), Ophioglossum lusitanicum, isòet (Isoetes duriei) i la molsa Sphagnum 
subnitens, presents al massís de Cadiretes. 
 
2.5.2. Les comunitats animals 
La fauna de la comarca del Gironès s’emmarca dins el clima mediterrani, en una zona sotmesa a 
profundes transformacions i pertorbacions produïdes per l’home. 
A grans trets, la comarca presenta una gran diversitat animal degut, en part, a la seva posició 
estratègica i la seva diversitat de recursos naturals. 
La diversitat d’hàbitats de la comarca porta associada un ampli ventall de poblacions faunístiques, 
depenent sobretot de la orografia del terreny, del tipus de vegetació i dels usos del sòl. 
Les comunitats animals de la comarca estan representades per quatre grups bàsics, definits a partir 
de la mobilitat, i de les preferències i tendències que tenen d’habitar certs indrets amb 
característiques comunes que permetin satisfer els aspectes fonamentals de la vida animal (oferir 
recer per amagar-se, descansar, criar, mudar i oferir aliment). 

Així doncs, es defineixen els següents grups de comunitats faunístiques: 

• Espais forestals 
Els espais forestals de la comarca del Gironès es poden dividir en alzinars (típiques del nord-oest 
de la comarca) i suredes (majoritàriament al sud i a l’est de la comarca), dos tipus de vegetació 
amb trets característics que comporten que la fauna associada també sigui diferent. 
Als boscos de suredes i d’alzinar, com és el cas de la zona de les Gavarres, hi són comuns 
mamífers com el senglar (Sus scrofa), el teixó (Meles meles), la guilla (Vulpes vulpes) i el gat 
mesquer (Genetta genetta), a més de certes espècies d’aus com l’esparver (Accipiter nisus), el 
gamarús (Strix aluco), el tudó (Columba palumbus), el gaig (Garrulus glandarius), el picot verd 
(Picus viridis), els tallarols (Sylvia sp.) i mellerengues (Parus sp.), la merla (Turdus merula) i el 
raspinell (Certhia brachydactyla). 
- Alzinars 
Donades les condicions d'humitat i clima temperat de l’alzinar, és una comunitat molt rica en 
fauna invertebrada i també alberguen una gran diversitat de vertebrats. Així a les zones més 
humides hi viuen amfibis com la granota pintada (Discoglossus pictus), el tritó palmat (Triturus 
helveticus) o el gripau comú (Bufo bufo). 
Dues de les aus que es poden observar habitualment són el gaig (Coracias garrulus) i el tudó 
(Columba palumbus), tot i que els ocells més abundants són els petits ocells com el pit-roig 
(Erithacus rubecula), els mosquiters (Phylloscopus collybitao) o el cargolet (Troglodytes 
troglodytes). Altres espècies que hi són presents són els rapinyaires diürns, com l’esparver 
(Circus pygargus) i l’astor (Accipiter gentiles), o nocturns com el gamarús (Strix aluco ) i el duc 
(Bubo bubo). 
En quant a mamífers els més comuns són els rosegadors, com el ratolí boscà (Apodemus 
sylvaticus), la guilla (Vulpes vulpes), o d’altres mamífers com el gat mesquer (Genetta genetta), el 
porc senglar (Sus scrofa), la fagina i el teixó (Meles meles). 
- Suredes 
La sureda és un dels ambients mediterranis amb major diversitat d’aus, atès que l’estrat arbori 
esclarissat i l’abundant cobertura arbustiva afavoreix alhora els ocells de bosc i de brolla. A més 
afavoreix la presència d’animals termòfils, com és el cas de molts rèptils com el llangardaix 
ocel·lat (Timon lepidus), la bívia tridàctila (Chalcides chalcides), la sargantana cua-llarga 
(Psammodromus algirus) o la serp verda (Malpolon monspessulanus). 
Acull també una gran diversitat d’artròpodes com aranyes, escarabats, erugues de lepidòpters, i 
formigues. Al sotabosc, s’hi detecta la presència de la papallona de l’arboç (Xaraxes jasius), un 
dels insectes més vistosos i representatius. 
Certes aus com l'astor (Accipiter gentiles), l'esparver (Circus pygargus), l'aligot (Buteo buteo), 
l'àliga marcenca (Circaetus gallicus) i el xoriguer (Falco tinnunculus) es poden trobar en aquest 
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espai. A més, l'oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica), una espècie força rara, cria als boscos de 
suredes del sud-oest de la comarca, al voltant del cim de Cadiretes. 
Pel què fa als mamífers abunden espècies com gat mesquer (Genetta genetta), la fagina (Martes 
foina) i la mostela (Mustela nivali), els quals els podem trobar entre d’altres llocs al massís de 
Cadiretes. 
- Pinedes 
Els espais de brolles i garrigues, on és freqüent la presència de pinedes, és on es troben les 
espècies més adaptades a la forta insolació i aridesa. Es tracta de rèptils com el llangardaix 
(Lacerta lepida) i la serp verda (Malpolon monspessulanus), ocells com el tallarol de garriga 
(Sylvia cantillans), la tallareta cuallarga (Sylvia undata), el bruel (Regulus ignicapillus), les 
mallerengues cuallarga (Aegithalos caudatus) i emplomallada (Parus cristatus), així com mamífers 
com l'esquirol (Sciurus vulgaris) o el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus). 
 

• Ambients de ribera 
La fauna de ribera es caracteritza per ser amant de la humitat, com és el cas de les salamandres, 
els llimacs i el vidriol (Anguis fragilis). Les aus hi són representades per espècies com el cargolet 
(Troglodytes, troglodytes), el rossinyol (Cettia cetti), l’oriol (Oriolus oriolus), el picot garser gros 
(Dendrocopus major), el cabusset (Tachybaptus ruficollis), la polla d’aigua (Gallinula chloropus), 
l’agró roig (Ardea purpurea), l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), el bernat pescaire (Ardea 
cinerea), el corb marí gros (Phalacrocorax carbo) o l’esplugabous (Bubulcus ibis). Dins la llera 
podem trobar petits animals com granotes, gripaus, serps d’aigua, el tritó verd (Triturus 
marmoratus) i molts invertebrats (libèl·lules sabaters, escarabats d’aigua i altres xinxes 
aquàtiques, cargols d’aigua etc.).  
Cal destacar la presència de la nàiade allargada rossellonessa (Unio aleroni) a la riera del 
Llémena, un musclo d’aigua dolça que es troba en perill d’extinció segons la IUCN (The World 
Conservation Union), i que recentment s’ha endegat un projecte per part del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per la seva protecció i recuperació als 
cursos fluvials del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
El riu Ter aporta una gran diversitat al territori, sobretot de caire ictícola, i fins i tot existeixen 
algunes espècies impròpies de la zona i introduïdes per l’home, tal com la perca americana o el 
cranc de riu americà (Austropotamobius pallipes). 
Els peixos com la bagra (Leuciscus cephalus) i el barb (Barbus sp.) també depenen d’aquests 
reductes d’aigua per a sobreviure i reproduir-se. Aquesta concentració d’aigua i fauna fa que 
d’altres, com el blauet (Alcedo athis) i alguns mamífers, hi acudeixin regularment per a beure-hi i 
cercar-hi aliment. 
 

• Espais agroramaders 
Els espais oberts humanitzats com conreus de secà i de regadiu, prats, herbassars i erms són 
importants per organismes que precisen d’àrees obertes - sobretot insectes pol·linitzadors - i per 
fauna forestal, que utilitza aquests espais com a territori de caça. 
Mamífers com el ratolí de camp (Apodemus sylvaticus), la musaranya comuna (Crocidura 
russula), la musaranya nana (Suncus etruscus), la mostela (Mustela nivalis), el talpó comú 
(Microtus duodecimcostatus), la llebre (Lepus sp.), aus com el xoriguer (Falco tinnunculus), la 
puput (Upupa epops), la trenca (Lanius minor), l’aligot (Buteo buteo), i rèptils i amfibis com la serp 
blanca (Elaphe scalaris) o el gripau corredor (Bufo calamita) són espècies adaptades a aquests 
espais. 
 

• Espais urbans 
La placidesa de les condicions urbanes ha fet que moltes espècies que poden desenvolupar la 
seva activitat quotidiana sense ser molestades per les moltes pertorbacions antropogèniques, 
s’instal·lin en aquests ambients. Per exemple, les orenetes, tant la cuarogenca, la cuablanca com 
la vulgar (Hirundo daurica, Delichon urbica, i Hirundo rustica, respectivament), l’òliba (Tyto alba), 
el ratolí mediterrani (Mus spretus) o la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) són espècies 
pròpies d’aquests espais. 
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2.5.2.1. Fauna protegida 
A l’entorn de la comarca, es troben espècies que per les seves característiques, àrea de distribució o 
particularitats, estan amenaçades i per a les quals la legislació estableix unes mesures de protecció.  
Hi ha espècies catalogades per la Llei 3/1988, modificada, entre altres, per la Llei 12/2006, en la 
Categoria A de l'Annex 2, són la llúdriga (Lutra lutra) per la qual el Parc de les Deveses de Salt i el 
tram baix de la Llémena s'inclouen en la seva zona de cria, i el bitó (Botaurus stellaris). Dins la 
Categoria B del mateix Annex, es troben representats la cigonya blanca (Ciconia ciconia), el picot 
garser petit (Dendrocopos minor) i el duc (Bubo bubo) com a espècies nidificants; l'àliga pescadora 
(Pandion haliaetus), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) i el repicatalons (Emberiza schoeniculus) com 
a hivernants regulars; l'agró roig (Ardea purpurea) i l'arpella vulgar (Circus aeruginosus) com a 
migrants; i el flamenc (Phoenicopterus roseus) i la grua (Grus grus) com a accidentals durant les 
migracions. 
Referent a les espècies protegides incloses a la Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a 
la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, Annex 2: Espècies de la fauna i la 
flora d'interès comunitari per a la conservació de les quals cal designar zones especials de 
conservació, com a reproductors són presents el banyarriquer del roure (Cerambix cerdo), 
l'escanyapolls (Lucanus cervus), les libèl·lules Coenagrion mercuriale i Oxygastra curtisii, la papallona 
Euphydryas aurinia, la llúdriga (Lutra lutra), el barb de muntanya (Barbus meridionalis) i la tortuga de 
rierol (Mauremys leprosa); i n'és visitant des d'àrees veïnes no lligat a migracions el rat-penat de 
ferradura gran (Rhinolophus ferrumequinum).  
En relació a la Directiva 79/409/CE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus 
silvestres. Annex 1: Espècies objecte de mesures de conservació especial del seu hàbitat a fi 
d'assegurar-ne la supervivència i la reproducció en la seva àrea de distribució, en són nidificants 
l'enganyapastors (Caprimulgus europaeus), la cigonya blanca (Ciconia ciconia), el blauet (Alcedo 
atthis), el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el duc (Bubo bubo) i probablement el milà negre 
(Milvus migrans); és visitant des d'àrees veïnes no lligada a migracions l'àliga marcenca (Circaetus 
gallicus); corresponen a migradors habituals l'arpella (Circus aeroginosus), l'aligot vesper (Pernis 
apivorus), l'àliga pescadora (Pandion haliaetus), el cames-llargues (Himantopus himantopus), la 
valona (Tringa glareola), l'agró roig (Ardea purpurea) i la tallareta cuallarga (Sylvia undata); hi són 
hivernants habituals el martinet blanc (Egretta garzetta) i el falcó pelegrí (Falco peregrinus); i es tenen 
cites esporàdiques de torlit (Burhinus oedicnemus), bitó (Botaurus stellaris), agró blanc (Egretta alba), 
martinet menut (Ixobrychus minutus), flamenc (Phoenicopterus ruber) i grua (Grus grus).  
Cal destacar també la presència d’una espècie protegida de musclo d’aigua dolça a la vall del 
Llémena, l’Unio aleroni, en perill d’extinció segons la Unió Internacional per a la Conservació de la 
Fauna (UICN). 
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2.5.3. Àrees naturals de protecció especial, conservació, fragilitat o singularitat 
2.5.3.1. Espais d’interès natural (EIN) 
El Gironès acull cinc zones incloses al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN), que 
representen el 30% de la comarca, és a dir, 17.173 ha catalogades sota aquesta figura. El Pla 
d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) es troba regulat per la Llei 12/1985, de 13 de juny, 
d’espais naturals. En la següent figura es representen aquestes 5 zones: 
 
• EIN del massís de les Gavarres 
L’EIN del massís de les Gavarres ocupa una 
superfície total de 28.547,63 ha, de les quals 
11.828,62 ha pertanyen al Gironès. Abasta els 
municipis gironins de Cassà de La Selva, Celrà, 
Girona, Juià, Llagostera, Llambilles, Madremanya, 
Quart i Sant Martí Vell. 
L’espai disposa de Pla Especial de Delimitació 
Definitiva aprovat el juliol de 2006. 
Atès que aquestes muntanyes s’assenten sobre 
un substrat granític, que confereix al sòl un marcat 
caràcter àcid i fa que la sureda es trobi en bona 
part del territori. L’arbre actualment dominant per 
excel·lència és la surera o suro (Quercus suber), 
que aquí, com en altres regions on és present ha 
tingut una explotació antròpica, força intensiva. 
Per altra banda, l’alzinar és la comunitat que devia 
ocupar bona part del territori gavarrenc, 
especialment a la meitat nord, on es troben els 
substrats d’esquists i pissarres.  
Actualment, d’una forma natural l’alzinar només es 
troba en petites clapes que sovint no arriben a 
composar un veritable bosc. Com a dominant 
trobem a l’alzina (Quercus ilex) que va 
acompanyada per una sèrie d’arbres i arbustos 
com ara el marfull (Viburnum tinus), l’arboç 
(Arbutus unedo), l’aladern (Rhamnus alaternus), 
l’aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia) 
l’aladern fals (Phillyrea latifolia) i el llentiscle 
(Pistacia lentiscus) entre d’altres. L’alzinar va 
acompanyat també per una sèrie d’arbusts de l’estrat inferior: el bruc boal (Erica arborea), l’argelaga 
(Genista scorpius), la ginesta (Spartium junceum), galzeran (Ruscus aculeatus), rogeta (Rubia 
peregrina), i l’esparreguera (Asparagus acutifolius).  
Un complex de lianes i enfiladisses acaba de contemplar el mapa de les principals espècies de 
l’alzinar: l’heura (Hedera helix), la vidiella (Clematis flammula), l’arítjol (Smilax aspera), el lligabosc 
(Lonicera implexa), i l’englantina (Rosa sempervirens). També es troben diverses espècies en l’estrat 
herbaci i muscinal com ara la falguera aquilina (Pteridium aquilinum) i la falzia negra (Asplenium 
adiantum-nigrum). Aquesta imatge teòrica de l’alzinar a vegades es veu modificada per l’acció de 
l’home sobre el territori. En les estassades per aclarir el bosc el component florístic canvia, i és quan 
trobem tot un seguit d’arbusts heliòfils com ara les estepes (Cistus monspeliensis, Cistus salviifolius) i 
les gatoses (Ulex parviflorus).  
Finalment, cal esmentar les comunitats forestals de ribera com unes de les més interessants que es 
troben al massís: freixenedes, omedes, gatelledes i vernedes configuren unes comunitats de 
fondalades que enriqueixen el conjunt de la flora del massís (Juanola, 2000), alhora que augmenten 
els hàbitats per a l’explotació per la fauna. 
El conjunt d’ambients mediterranis que composen les Gavarres genera una diversitat d’animals 
elevada. A les formacions forestals una munió d’invertebrats configuren les capes més baixes, 
diverses espècies de passeriformes així com rapinyaires diürns com l’astor i nocturns com el gamarús 
i el duc sobrevolen aquests forests, mentre que senglars, toixons i guineus circulen pel seu interior.  
Als boscos més vells es troba la rata esquirolenca i la geneta. Al sector de les brolles amb pins trobem 
nombroses espècies d’aranyes i diversos tipus de cargols així com papallones de diverses classes. El 
caràcter termòfil d’aquests ambients propicien que es trobin diversos rèptils com el sargantaner, el 
llangardaix i la serp verda. Aquí també es troben diverses espècies de passeriformes, principalment 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH 

Figura 64: EINs a la comarca del Gironès. 
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els tallarols i alguns tàxons de les pinedes com mallarengues i bruels. Esquirols, ratolins boscans i la 
fagina acaben de configurar la fauna d’aquests ambients. Finalment, els fons de vall i els ambients 
aquàtics i riberencs acullen també força diversitat animal; algunes espècies de peixos com el barb i la 
bagra es troben als rierols, mentre que alguns coleòpters i heteròpters aquàtics es troben a les basses 
i aigües més tranquil·les. Aquí els amfibis troben els seus hàbitats òptims: tritons, granotes, gripaus i 
salamandres són els més abundosos. 
La major part de l'espai és de titularitat privada i els usos i aprofitaments són preferentment silvícoles, 
turístics i recreatius, agrícoles i ramaders, i cinegètics. Tot i això, des de que les explotacions d’alzines 
sureres varen començar a disminuir, els usos que se’n fan són bàsicament turístics i de caça. 
El massís concentra petits nuclis de població disseminada a l'interior de l'espai i gaudeix d’un 
patrimoni arquitectònic i arqueològic notable. A més, és travessat per diferents carreteres locals i per 
una densa xarxa de vials forestals. 
Alguns dels impactes que ha sofert ha estat la modificació de la vegetació i processos erosius així 
com les alteracions importants de paisatge i dels sistemes naturals derivats de la construcció del 
desviament de la N-II. 
 
• EIN de les muntanyes de Rocacorba 
L’EIN de les muntanyes de Rocacorba ocupa una extensió de 3.175,09 ha al llarg de les comarques 
del Pla de l’Estany, la Garrotxa i el Gironès, essent aquesta darrera la comarca que abasta una major 
superfície de l’espai (89,8%), repartint-se de forma desigual entre els municipis de Canet d’Adri i Sant 
Martí de Llémena. 
Disposa de Pla Especial de Delimitació aprovat definitivament el 8 de febrer del 2000. 
L'espai de Rocacorba presenta l'interès de situar-se als límits del sistema Transversal amb les planes 
del Gironès, recollint una notable diversitat de sistemes naturals d'una regió i de l'altra. La vegetació 
mostra una destacable diversitat de comunitats sobretot mediterrànies i euro-siberianes a les 
fondalades. A més, cal remarcar la presència de boscos humits que troben una posició extrema en 
aquest espai i que constitueixen un refugi per a moltes espècies dels ambients memorals que 
desapareixen ràpidament a terres properes. Així doncs, les característiques del relleu determinen una 
alternança dels paisatges vegetals mediterranis (alzinars) i centreuropeus (fagedes, rouredes, 
avellanoses).  
La gran diversitat d'ecosistemes acull una bona mostra dels poblaments faunístics de la muntanya 
mitjana. 
El sòl és de titularitat privada i el principals usos i aprofitaments són bàsicament silvícoles. En quant a 
construccions i instal·lacions que són presents, destaquen algunes masies, l’ermita de la Mare de Déu 
de Rocacorba, a més de vials forestals i repetidors de ràdio-televisió. 
Cal destacar que no existeixen impactes globalment significatius, amb l'excepció d'alguns processos 
erosius. 
 
• EIN del Puig de la Banya del Boc 
L’EIN del Puig de la Banya del Boc ocupa una superfície de 238,51 ha i forma part íntegrament de la 
comarca del Gironès, i concretament del municipi de Sant Martí de Llémena. 
L’EIN del Puig de la Banya del Boc disposa de Pla Especial de Delimitació, el qual va ser aprovat 
definitivament el 8 de febrer de 2000. L’espai està constituït per un con volcànic obert sobre la vall de 
Llémena i una ampla colada de laves basàltiques que va donar lloc a la plana de Sant Joan. El 
vulcanisme és d'una extraordinària complexitat amb diverses alternances de fases freatomagmàtiques 
i estrombolianes. El paisatge vegetal que cobreix aquests materials volcànics és dominat per les 
comunitats vegetals pròpies del país de l'alzinar litoral i de la sureda. 
L'espai presenta una mostra remarcable dels paisatges mediterranis del Sistema Transversal, on 
encara es mantenen àrees d'alzinars més o menys conservades. 
La propietat sòl és de titularitat privada i els usos i aprofitaments són bàsicament agrícoles i forestals. 
A més també hi són presents activitats extractives. S’hi troben masies i edificacions rurals aïllades, 
ermites (Ermita de Sant Joan), així com línies de la xarxa d'alta tensió. 
Algunes zones de l'espai han estat sotmeses a canvis morfològics i a destrucció dels sòls i de la 
vegetació per extracció de gredes. 
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• EIN de la Crossa de Sant Dalmai 
L’Espai d’Interès Natural (EIN) de la Crossa, té una superfície de 204,70 ha, de les quals 91,20 ha 
formen part de la comarca del Gironès (majoritàriament dins del terme municipal de Bescanó i una 
petita part a Aiguaviva), i la resta pertany a la Selva. 
Actualment, l’EIN de la Crossa disposa de Pla Especial de Protecció, el qual va ser aprovat 
definitivament el 7 de novembre de 1995.  
L’espai és de titularitat privada i els usos i aprofitaments són silvícoles, agrícoles i ramaders. 
Existeixen masies i instal·lacions agropecuàries a l’interior de l’espai, així com carreteres perimetrals a 
l'espai i diverses pistes forestals. 
L’espai ha sofert modificacions morfològiques i degradació dels sistemes naturals com a 
conseqüència d'antigues activitats extractives i usos posteriors. 
La Crossa de Sant Dalmai i el Puig de la Banya del Boc, són les millors representacions del 
vulcanisme quaternari a Catalunya, exceptuant la Zona Volcànica de la Garrotxa, i constitueixen una 
singularitat geològica excepcional que mostra elements volcànics de gran interès. 
 
• EIN del Massís de Cadiretes 
L’EIN del Massís de Cadiretes ocupa una extensió de 7.572,97 ha (979,09 ha en àmbit marí), de les 
quals 2.162,99 ha pertanyen al municipi de Llagostera (Gironès), i la resta es troben repartides entre 
les comarques de la Selva i del Baix Empordà. 
Disposa de Pla Especial de Delimitació, el qual ha estat aprovat definitivament el 12 de desembre de 
2004. 
El massís de Cadiretes presenta l'interès de mantenir una àrea prou extensa de la costa catalana de 
gran valor paisatgístic i natural, en un bon estat de conservació. Destaca la singularitat geològica i 
paisatgística d'algunes formacions característiques del massís (afloraments granítics, blocs granítics 
modelats pels agents erosius, com la pedra cavallera de Pedralta a Sant Feliu de Guíxols).  
El paisatge d'aquest massís, plenament mediterrani septentrional, se situa de ple dins del domini de la 
sureda, i el territori és ocupat en gran part per les brolles silicícoles d'estepes i brucs. En els fondals i 
obacs humits es desenvolupen comunitats vegetals d'influència medioeuropea i atlàntica. 
La notable presència d'elements extramediterranis (euro-siberians i atlàntics) en aquest massís 
plenament mediterrani li donen un remarcable interès com a centre relictual d'espècies d'afinitats 
atlàntiques. Cal destacar també la presència de diverses espècies de la flora endèmiques i rares a 
Catalunya. Així per exemple, espècies com Ophioglossum lusitanicum, Isoetes durieui, Cicendia 
filiformis, Cyperus flavescens són espècies interessants i rares al país, i d’altres espècies com Genista 
linifolia, Iberis dunali són, espècies mediterrànies endèmiques d'àrea més o menys reduïda, que no es 
troben enlloc més de Catalunya. 
Els animals que es troben als boscos i brolles del massís corresponen a la fauna dels ecosistemes 
madurs mediterranis simplificats per l’acció de l’home. Del grup dels mamífers destaquen el porc 
senglar (Sus scrofa), la guineu (Vulpes vulpes), la fagina (Martes foina), el toixó (Meles meles) i la 
mostela (Mustela nivalis). El grup de les aus es troba ben representat pel conjunt de passeriformes 
forestals, així com per la presència de rapinyaires tant diürns com l’àliga marcenca (Circaetus gallicus) 
com nocturns (diverses espècies). 
 
El sòl de l’espai és majoritàriament privat i els usos i aprofitaments són de tipus silvícola, turístics i 
recreatius. A més, també hi són presents, tot i que de forma minoritària, els usos agrícoles i els 
aprofitaments cinegètics. 
Hi ha diverses carreteres i vials forestals que travessen l'espai, xarxes elèctriques, així com 
nombroses masies disseminades per tot l'espai. A més, s’hi han trobat jaciments arqueològics. 
 
2.5.3.2. Hàbitats continentals d’interès comunitari  
El 21 de maig de 1992, la Unió Europea (UE) va aprovar la Directiva 92/43/UE, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, coneguda com a Directiva hàbitats. 
L’objectiu general de la Directiva hàbitats és la conservació de la biodiversitat al territori de la Unió 
Europea (UE), mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i les espècies de flora i fauna 
silvestres. 
La Directiva hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades 
per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com 
seminaturals. 
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La directiva defineix com a hàbitats naturals d'interès comunitari aquells que, d'entre els hàbitats 
naturals, compleixin alguna de les següents característiques: 

• Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la Unió Europea. 
• Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una àrea 

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

la UE, és a dir l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la continental, la macaronèsica i la mediterrània. 
La Directiva diferencia els hàbitats naturals prioritaris, d'entre els hàbitats naturals d'interès comunitari, 
i els defineix com aquells habitats amenaçats de desaparició en el territori de la UE, la conservació 
dels quals suposa una especial responsabilitat a causa de la importància de la proporció de la seva 
àrea de distribució natural inclosa en el seu territori. 
A la comarca del Gironès s’hi troben representats 16 hàbitats d’interès comunitari, els quals ocupen 
una superfície aproximada de 25.741,80 ha. 
En la següent figura es mostren els diferents hàbitats d’interès comunitaris presents a la comarca 
agrupats per tipologies: 
 
Figura 65: Hàbitats d’Interès Comunitari de la comarca del Gironès, 2005. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH. 
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L’hàbitat d’interès que ocupa una major superfície són les suredes (58,4%), concentrades 
majoritàriament a la zona de les Gavarres, al massís de Cadiretes i a l’extrem oest de la comarca, 
concretament al municipi de Bescanó, al sud del riu Ter. 
El 34,8 % del total de la superfície declarada d’interès comunitari correspon a alzinars i carrascars, 
que s’estenen majoritàriament a la zona nord-occidental del Gironès (muntanyes de Rocacorba i Puig 
de la Banya del Boc). També hi són presents taques de menor extensió al nord-est del Gironès. 
La major part dels hàbitats d’interès comunitari catalogats dins la comarca del Gironès no són 
prioritaris, és a dir, no estan amenaçats a la UE, a excepció de les vernedes i altres boscos de ribera 
afins (Alno-Padion), situades a l’est de la comarca, les quals són d’interès prioritari per a la UE. Les 
vernedes ocupen 799,44 ha, i representen únicament el 3,1% dels habitats catalogats per la UE. La 
major extensió creix als municipis de Madremanya i Sant Martí Vell que concentren el 45,8% i el 
29,2% d’aquest habitat. Altres extensions de vernedes, es troben resseguint diferents cursos fluvials 
de la comarca, com per exemple al llarg del riu Ter, en el seu tram pel nord de Bescanó, o dels seus 
afluents. 
També hi és present un segon habitat d’interès prioritari, els pradells de terraprims i replans de roca, 
calcícoles o basòfils (Alysso-Sedion albi), però ocupen únicament uns 50 m2. 
En el següent mapa es localitzen els hàbitat d’interès comunitari prioritari de la comarca del Gironès. 
Tal com s’observa, es concentren en els cursos fluvials de la Vall de Llémena i Cassà de la Selva, 
mentre que els pradells es localitzen principalment a Sant Andreu Salou 

En la següent taula es mostren els diferents hàbitats d’interès comunitari presents a la comarca, 
indicant la superfície ocupada per cadascun, si es tracta d’un hàbitat d’interès prioritari, i el seu estat 
de conservació. 
 
Taula 10: Hàbitats continentals d'interès comunitari a la comarca del Gironès. 

Hàbitat Superfície (Ha) Superfície (%) Prioritat 

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 42,5 0,2 No Prioritari 
Alzinars i carrascars 8953,9 34,8 No Prioritari 
Castanyedes 30,7 0,1 No Prioritari 
Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 11,3 0,0 No Prioritari 
Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant 
(Hydrocharition) o poblaments de grans espigues 
d'aigua (Potamion) 

155,5 0,6 No Prioritari 

Fagedes calcícoles xerotermòfiles 4,6 0,0 No Prioritari 

Herbassars higròfils, tant de marges i vorals com de 
l'alta muntanya  137,7 0,5 No Prioritari 
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Llagostera

Sant
Andreu
Salou

Cassa de
la Selva

Campllong

Llambilles

Fornells
de la
Selva

Quart

Llegenda
hàbitats d'interès comunitari

Boscos caducifolis de l'Europa temperada

Prats mesòfils 0 1 2 30,5
Kilometers ´
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Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge
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Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH. 

Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, 
seminaturals, sobre calcari (Festuco- Brometea) 19,7 0,1 No Prioritari 

Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles 
del Paspalo- Agrostidion orlades d'Àlbers i salzes 0,1 0,0 No Prioritari 

Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus 
faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 546 2,1 No Prioritari 

Suredes 15040,1 58,4 No Prioritari 
Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno- 
Paladion) 799,6 3,1 Prioritari 

Coves no explotades pel turisme <1ha - No Prioritari 
Jonqueres i herbassars graminoides humits, 
mediterranis, del Molinio-Holoschoenion <1ha - No Prioritari 

Pradells de terraprims i replans de roca, calcícoles o 
basòfils (Alysso-Sedion albi) <1ha - Prioritari 

Basses i tolls temporers mediterranis <1ha - No Prioritari 
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2.5.3.3. Xarxa Natura 2000 
La Directiva hàbitats ha creat una xarxa ecològica 
europea de zones especials de conservació 
anomenada Xarxa Natura 2000 (article 3 de la 
Directiva Hàbitats), la qual haurà de garantir el 
manteniment (o el restabliment) en un estat de 
conservació favorable dels hàbitats i de les 
espècies en la seva àrea de distribució natural 
dins el territori de la UE. 
Perquè un espai formi part de las Xarxa Natura 
2000, cal que hagi estat catalogat com a ZEC 
(Zona d’Especial Conservació) i/o com a ZEPA 
(Zona d’Especial Protecció per a les Aus).  
Les ZEC són designades pels estats membres 
d’acord amb la Directiva hàbitats. 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.  
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. Totes 
les ZEPA designades fins al moment, i les que es 
puguin designar en un futur, passen a formar part 
de Natura 2000 automàticament. La inclusió de 
les ZEPA a Natura 2000 cobreix la mancança que 
suposa que l’annex II de la Directiva hàbitats no contingui les espècies d’aus de l’annex I de la 
Directiva de les aus. 
La inclusió d’alguns d’aquests hàbitats en la Xarxa d'espais Natura 2000, figura de protecció a nivell 
europeu, implica la protecció de totes les espècies i espais d’interès que en formin part.  
Al Gironès hi ha 4 espais que actualment formen part de Xarxa Natura 2000 (el massís de les 
Gavarres, el massís de Cadiretes, les muntanyes de Rocacorba i el Puig de la Banya del Boc), els 
quals han estat designats per la Unió Europea com a LIC. El límit d’aquests espais és coincident amb 
els Espais d’Interès Natural de la comarca, a excepció de l’EIN del Volcà de la Crossa, el qual no 
forma part de la Xarxa Natura 2000. Cal tenir en compte que la Xarxa Natura 2000 encara es troba en 
procés de constitució a Catalunya. 
Dins de la proposta per a l’ampliació de la Xarxa Natura 2000 s’inclouen nous espais, que en el cas 
del Gironès fan referència a espais fluvials com el riu Llémena, a les Riberes del Baix Ter i als espais 
on conflueixen tots dos. Tots dos es consideren llocs d’importància comunitària i les Riberes del Baix 
Ter entren dins la categoria ZEPA. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH 

Figura 67: Zones incloses a la Xarxa Natura 2000 
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2.5.3.4. Custòdia del territori 
La Xarxa de Custòdia del Territori (xct) és una organització sense ànim de lucre, constituïda 
formalment el març del 2003, fruit de la convergència de vàries organitzacions i persones que veuen 
la necessitat d’impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país. 
La Xarxa de Custòdia del Territori es constitueix com a organització de caràcter tècnic i divulgatiu per 
impulsar l’ús de la custòdia del territori, amb els objectius de facilitar informació, formació, qualitat, 
assessorament i suport, recerca, impuls i difusió en favor de la custòdia. 
Les entitats de custòdia del territori són organitzacions que treballen en estreta col·laboració amb els 
propietaris de finques per assolir i mantenir acords de custòdia. Qualsevol propietari pot col·laborar en 
una iniciativa de custòdia amb una entitat. A més, les institucions públiques també col·laboren amb les 
entitats de custòdia, oferint-los el seu suport en acords de custòdia en el cas que l’entitat no disposi de 
recursos suficients. Les entitats poden actuar d’intermediaris en l’adquisició de finques de valor que 
esdevindran patrimoni públic. 
La Diputació de Girona dóna suport tècnic i financer a totes aquelles actuacions que en matèria 
ambiental poden ser d’interès per als municipis d’aquesta demarcació. 
Les comarques gironines tenen 38 acords amb entitats de custòdia d’espais naturals. L’objectiu 
d’aquests acords és preservar certs espais naturals i fomentar-ne un ús públic i social. 
Al Gironès, hi ha 2 acords de custòdia: 

⇒ L’Ajuntament de Cassà de la Selva té un acord escrit per la conservació de les 240 Ha de Can 
Vilallonga, i un acord verbal per conservar els prats de dall mediterrani del veïnat d’Esclet. La 
finca del prat de dall de Sant Vicenç d’Esclet està situada al Veïnat d’Esclet i es troba dintre 
de la Zona d’Especial Valor Natural, segons la zonificació de la modificació puntual de les 
normes subsidiàries del planejament de Cassà de la Selva per a la regulació d’usos del sòl no 
urbanitzable. La finca pertany a la plana de la Selva, i és dins la conca hidrogràfica del Ter. 
Tot i tractar-se d’una finca de mides molt reduïdes, es tracta d’un element naturalístic molt 
destacat, en part per la raresa d’aquest tipus de sistemes naturals a la terra baixa catalana. 
Per tal d’assegurar la protecció dels valors naturals del prat és essencial que es continuï 
gestionant com a prat de dall, i que es pugui assegurar la continuïtat de la mateixa gestió. Per 
aquest motiu s’ha arribat a un acord verbal amb els gestors del prat per tal que es continuï 
dallant i a canvi, l’Ajuntament ha ofert millores estructurals en el prat que asseguren la 
conservació de la diversitat florística i n’aturen el deteriorament. Pel fet de tractar-se d’un 
sistema natural amb una distribució reduïda, cal assegurar la integritat del sistema ampliant-
lo, de manera que es redueixi la seva exposició a incidents, que poguessin destruir totalment 
l’espai i perjudicar així la flora i la fauna del municipi, provocant l’extinció d’un sistema natural 
rar i especialment apreciat pels naturalistes locals i regionals 

⇒ La Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya té un acord escrit per la conservació de 
l’Illa de Ter, a la ciutat de Girona. Aquest espais significa una representació important dels 
boscos de ribera dels cursos mitjans dels rius emmarcat en una zona intensament 
transformada per l’activitat antròpica. La seva localització estratègica té una gran importància 
per garantir la continuïtat com a corredor biològic del riu Ter al seu pas per l’interior de la zona 
urbana de Girona i el seu aïllament l’ha promogut com a una zona de refugi i nidificació d’una 
gran diversitat de fauna pròpia de les zones humides i riberenques. 

El Consorci de les Gavarres ha elaborat un pla per impulsar la custòdia del territori amb la participació 
de les entitats públiques i privades dels 20 municipis que en formen part. 

La Fundació Escolta Josep Carol té també un acord escrit per custodiar el riu Ridaura, al seu pas per 
Llagostera. 

Un dels mecanismes per ajudar a preservar aquells espais que són de titularitat pública o comunal o 
que depenen directament de la tutela dels ajuntaments o altres entitats com els consorcis, són els 
convenis d'assessorament i de col·laboració territorial. L’Ajuntament de Girona té un conveni amb la 
Fundació Territori i Paisatge, des del maig de 1999, per a la gestió integral de la zona a preservar (Illa 
del Ter, a Girona). Mitjançant la figura dels convenis anuals de col·laboració territorial, s'ajuda a 
finançar i executar els diversos projectes i actuacions que han estat definits. La illa del Ter, és un zona 
humida, que ocupa una extensió de 38,40 ha, i que conté un bosc de ribera en bon estat de 
conservació i diverses espècies de fauna i de flora molt escasses i de distribució reduïda a Catalunya. 
Fent referència a altres experiències de custòdia, cal esmentar el conveni de col·laboració establert 
entre diversos propietaris d’hortes localitzades a Sant Daniel i l’Ajuntament de Girona. En aquest 
conveni, els propietaris cedeixen la gestió d’unes 30 ha a l’Ajuntament, el qual ha contractat els 
serveis per mantenir l’activitat agrícola en actiu.  
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L’emplaçament de l’espai és estratègic degut a la estructuració que realitza del territori i 
l’esmorteïment de l’impacte del sòl urbà amb el medi natural. D’aquesta manera, el manteniment 
d’aquests espais garanteix l’existència del mosaic agroforestal, que millora la qualitat del paisatge de 
la zona, redueix la pèrdua de sòl productiu, permet la conservació de la biodiversitat i redueix el risc 
d’incendis forestals. 
 
2.5.3.5. Altres figures de protecció o catalogació 
La Directiva 79/409/CEE (Directiva d’Aus) cataloga, en l’Annex I, les Zones d’Especial Interès per les 
Aus (ZEPA). L’únic espai que pertany a aquesta xarxa és el Massís de Cadiretes, que també està 
inclòs a la Xarxa Natura 2000 i al Pla d’Espais d’Interès Natural. 
Per altra banda a la comarca no hi ha zones humides catalogades com a tal però es poden considerar 
zones amb un interès especial com la Resclosa de Bescanó, l’Illa del Ter a Girona, les Gorgues de la 
Font de la Torre, els aiguamolls de les Deveses de Salt i l’Illa dels Salzes de Celrà. 
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B. Diagnosi 
 

 S’HAN INVENTARIAT 3 GEÒTOPS A LA COMARCA DEL GIRONÈS 
Del registre de geòtops de Catalunya s’han inventariat 3 espais amb una certa singularitat geològica 
dins la comarca del Gironès. Tots tres espais estan relacionats amb les manifestacions volcàniques:  

1. Volcà del Puig d’Adri (Geòtop 212): interès científic, didàctic i turístic. 
2. Volcà del Clot de l’Omera i de la Banya del Boc (Geòtop 213): interès científic, didàctic i 

turístic. 
3. Volcà de la Crosa de Sant Dalmai (Geòtop 356): és un dels dos volcans de la Depressió 

de la Selva més ben conservats. El seu caràcter explosiu, la seva morfologia i les seves 
grans dimensions, el fan únic dins del vulcanisme neògen-quaternari català, d’aquí el seu 
especial interès científic, didàctic i turístic. 

 
 

 2/3 PARTS DEL TERRITORI DEL GIRONÈS ÉS SUPERFÍCIE FORESTAL 
La plana central de la comarca és dedicada gairebé exclusivament al conreu, majoritàriament de secà. 
Però la gran part del territori correspon a zona forestal, dividida en comunitats d’alzinars –que les 
trobem bàsicament al nord de la comarca -, suredes –al sud i a l’est, coincidint amb les Gavarres-, i 
pinedes esparses, sovint barrejades amb suredes i alzinars. 
Les poblacions vegetals de caire humit com els boscos de planifolis o castanyedes, també són 
presents a la comarca, vorejant el riu Ter, i en les fondalades més humides de la serra de Rocacorba. 
Aquesta diversitat d’hàbitats i recursos naturals afavoreix que hi hagi una gran varietat de comunitats 
animals, agrupades segons els diferents ecòtops que habiten. Així doncs, serà als espais forestals on 
existeixi una població faunística més àmplia i diversa, degut als diferents tipus de vegetació forestal 
que podem trobar a la comarca.  El riu Ter també és un important factor per a la contribució de la 
diversitat faunística del Gironès, ja que aporta un gran número d’espècies diferents, sobretot  
aquàtiques i aus. En els espais antropitzats tal com les ciutats i els conreus s’hi acumulen també una 
gran varietat animal que ha sabut adaptar-se a les condicions imposades per l’ésser humà. 
A tot el territori trobem diferents espècies amenaçades i protegides, sobretot d’aus, però s’hauria 
d’emfatitzar en casos especials com és el cas del musclo Unio aleroni, present a la riera del Llémena. 
 
 

 EL 30% DEL TERRITORI COMARCAL HA ESTAT CATALOGAT COM A ESPAI D’INTERÈS 
NATURAL 

Cinc zones catalogades com a EIN (espai d’interès natural) són les que es troben a la comarca del 
Gironès. Entre aquestes, la que ocupa major territori és el massís de les Gavarres, amb gairebé 
12.000 Ha dins del territori de la comarca. Els altres EIN són el de les muntanyes del Rocacorba, el 
Puig de la Banya del Boc, el massís de Cadiretes, i la Crossa de Sant Dalmai. 
Totes aquestes zones, a excepció del volcà de la Crossa, també es troben sota el pla Xarxa Natura 
2000, que inclou zones d’especial conservació (ZEC) d’interès comunitari, emmarcat dins la Directiva 
Hàbitats.  
En referència a la Directiva Hàbitats de la UE, a la comarca del Gironès s’hi troben  representats 16 
hàbitats d’interès comunitari (un 4,5% del total del territori), definits com zones que es troben 
amenaçades de desaparició, o amb àrea de  distribució reduïda, o que són exemples representatius 
d’alguna de les regions biogeogràfiques en què es troba la UE.  
Els hàbitats prioritaris d’interès comunitari que disposen de representació a la comarca són els prats 
mediterranis rics en basòfils (Thero-Brachypodietalia), les vernedes i els boscos de ribera afins (Alno-
Padion). 
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 ELS ESPAIS NATURALS DE LA COMARCA DISPOSEN DE GRAN DIVERSITAT DE FAUNA 
Les grans masses forestals de la comarca presenten una gran biodiversitat degut a la seva 
localització geogràfica estratègica en el territori juntament amb la diversitat de recursos naturals. El 
seu emplaçament entre zones properes al litoral i els ambients de muntanya proporcionen als espais 
de la comarca una funcionalitat connectora i confereixen al territori la capacitat d’acollir nombroses 
espècies a causa de la diversitat d’espais. És la configuració del territori en forma de mosaic, el motiu 
pel qual la comarca disposa de tan elevada biodiversitat, principalment pel fet que els espais forestals 
es mantenen connectats a través de corredors fluvials que faciliten la permeabilitat per a les espècies 
entre zones del litoral i zones de muntanya, de la mateixa manera que els espais agrícoles 
estableixen una xarxa que garanteix la disponibilitat de recursos necessaris a les espècies pròpies de 
la zona. A més, cal destacar que el complex estructural que forma la combinació d’espais agrícoles i 
forestals a la comarca permet la creació d’una àmplia superfície de contacte on es concentra una 
major densitat d’espècies d’ambdós tipus d’hàbitats. Cal esmentar que la superfície de contacte 
agroforestal és més elevat que en altres comarques del voltant. 
En relació amb l’esmentat, cal afegir que el manteniment de la superfície agrícola de la comarca és 
fonamental per conservar l’estructura en mosaic de la comarca i poder garantir així el grau de 
biodiversitat actual i la funcionalitat dels espais connectors. De tal manera que la davallada que està 
patint el sector primari afecta de manera directa a la biodiversitat. 
El territori forma un mosaic d’hàbitats que es poden classificar en diferents categories: espais 
agroramaders, forestals, de bosc de ribera i urbans. Aquests espais permeten satisfer les necessitats 
d’un gran nombre d’espècies i actuar com a connectors amb altres espais naturals. A les àrees 
forestals, sobretot a les suredes, s’ha detectat gran nombre d’espècies d’avifauna com gaigs, tudons, 
pit-roigs, mallerengues, mosquiters i diferents tipus de rapinyaires com l’esparver, l’aligot, el milà, 
l’astor, el gamarús o el duc. Referent als mamífers, hi ha una gran varietat de rosegadors com el ratolí 
boscà o l’esquirol i altres com guilles, gats mesquers, senglars, fagines i teixons. Als espais fluvials, 
caracteritzats pel gran nombre d’espècies presents com amfibis, ocells aquàtics, una elevada 
diversitat d’insectes i peixos com la bagra, la carpa o el barb i en determinats cursos fluvials, l’anguila. 
Cal destacar que les zones amb una major biodiversitat són les zones de marge (ecotons) entre els 
diferents hàbitats que actuen com a espais de transició on les espècies dels diferents hàbitats 
comparteixen l’espai, de tal forma que una homogeneïtzació de l’espai desemboca en un pèrdua 
d’aquesta biodiversitat, amb el que cal mantenir la configuració del territori en forma de mosaic per tal 
de garantir-ne la diversitat. 
Un dels altres factors que produeix una davallada en termes de variabilitat d’espècies és la presència, 
cada vegada més àmplia, d’espècies invasores com és el cas del cranc de riu americà (Procambarus 
clarkii), la tortuga de Florida (Trachemys Scripta elegans), el visó americà (Mustela vison) o l’ànec de 
Jamaica (Oxyura jamaicensis) entre d’altres. 
Un dels altres problemes susceptible d’alterar la diversitat ecològica de flora i fauna és la degradació 
dels espais fluvials i els boscos de ribera, a causa de la seva fragilitat i l’elevada pressió antròpica que 
reben derivada de les activitats humanes associades directa o indirectament als cursos fluvials com 
els abocaments directes a la llera, la presència de plantacions que substitueixen el bosc original, la 
presència d’edificacions, el pas de vehicles, les espècies vegetals invasores, etc. Per aquests fets, 
s’està produint una disminució de l’extensió dels boscos de ribera, una pèrdua de qualitat d’aquests 
espais com és el cas de les zones properes als nuclis urbans com a Girona, Salt, Sarrià de Ter, Celrà 
o Bescanó entre els més destacats. 
 
 

 MÉS DE 25.000 ha ES TROBEN INCLOSES EN ELS HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 
Al Massís de les Gavarres i al de Cadiretes es troben la major part dels hàbitats d’interès comunitari 
de la comarca, tot i que també se’n troben al Massís de Rocacorba i al Puig de la Banya del Boc. La 
majoria d’aquests hàbitats es composen d’alzinars i carrascars (34%). Els que s’inclouen dins la 
categoria de prioritaris són les vernedes i altres boscos de ribera afins que ocupen al voltant d’unes 
800 ha i es troben amenaçats a nivell europeu. Aquests tipus de boscos es troben associades als 
principals cursos fluvials de la comarca i es tracta d’ambients d’elevada fragilitat i susceptibles als 
canvis que es puguin produir en el medi. Un dels altres hàbitats amb consideració de prioritari són els 
prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-brachypodietalia). 
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 S’HAN DETECTAT ESPAIS FLUVIALS AMB NIVELLS CRÍTICS DE QUALITAT 

Malgrat la importància ecològica del Ter i els cursos fluvials de la comarca, s’ha observat la 
degradació d’aquests espais sobretot a les zones properes als nuclis urbans com és el cas de Girona, 
Salt, on el bosc de ribera desapareix en trams per donar lloc a llits canalitzats i rectilinis. Tot i que les 
modificacions del llit del riu afecten als espais fluvials, també s’han detectat altres alteracions com 
abocaments directament a la llera, presència d’infrastructures que limiten el transport de sediments i la 
connectivitat al llarg del canal fluvial, presència d’espècies invasores al·lòctones que posen en perill 
les comunitats locals, ... 
El manteniment i conservació del bosc de ribera i els ecosistemes associats garanteix la biodiversitat 
a nivell de flora i fauna, redueix l’erosió del sòl, afavoreix la recàrrega dels aqüífers i actua com a 
retardant en episodis d’avinguda. És per aquests motius que cal invertir esforços en la millora 
d’aquests espais i realitzar actuacions de restauració per a les àrees més degradades. 
 
 

 ACTUALMENT HI HA DOS ACORDS AMB ENTITATS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI  
Dels 38 acords amb entitats de custòdia dels espais naturals, dos són a la comarca del Gironès i 
tenen l’objectiu de preservar els espais naturals i fomentar-ne l’ús social i públic. Un d’aquests acords 
està realitzat per la Fundació Territori i Paisatge per a la conservació de l’Illa del Ter i el segon és de 
l’ajuntament de Cassà de la Selva l’objectiu del qual és la conservació de les 240 ha de Can 
Vilallonga.  
A part d’aquestes iniciatives procedents de la xct, hi ha altres iniciatives dutes a terme per entitats en 
les que el principal objectiu també és la conservació del medi. 
 
 

 L’AMPLIACIÓ DE LA XARXA NATURA 2000 INCLOU EL CURS FLUVIAL DEL TER I LA 
RIERA DE LLÉMENA 

La proposta per a l’ampliació de la Xarxa Natura 2000 inclou les Riberes del Baix Ter i la riera de 
Llémena dins de la catalogació. Ambdues zones es consideren llocs d’importància comunitària i en el 
cas del Ter, també es considera Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Actualment, la 
Xarxa Natura 2000 inclou els espais delimitats pels PEIN exceptuant el Volcà de la Crossa de Sant 
Dalmai. 
 
 

 NO HI HA CAP ZONA INCLOSA AL CATÀLEG DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA 
Tot i haver algunes zones amb un interès especial degut als ambients humits que contenen, no hi ha 
cap que es trobi inclosa al Catàleg de Zones Humides de Catalunya. Aquests indrets amb qualitats de 
zona humida són l’Illa del Ter, les Gorgues de la Font de la Torre de Canet d’Adri, els aiguamolls de 
les Deveses de Salt, la resclosa de Bescanó, l’Illa dels Salzes de Celrà i l’Aiguabarreig del Ter i la 
Llémena. 
Malgrat no disposin de cap figura de protecció, aquests espais s’han de conservar degut als valors 
paisatgístics, connectors i de diversitat biològica que contenen. Alguns d’ells ja formen part de rutes 
turístiques i es presenten com a espais amb important valor ecològic. 
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C. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

PUNTS FORTS 

- Localització de 3 geòtops a la comarca 

- Gran superfície d’espais inclosos en els PEIN (30% de la comarca) 

- Reconeixement d’hàbitats d’interès comunitari reconeguts per la UE 

- La comarca disposa d’una gran riquesa pel que fa a espècies de flora i fauna 

- El riu Ter aporta riquesa ecològica i contribueix a la connectivitat del territori 

- El massís de Rocacorba és l’espai d’interès natural que presenta un major nivell de conservació a 
la comarca 

 
 

PUNTS FEBLES  

- Els espais inclosos en el PEIN es troben descuidats i en determinats indrets han sofert importants 
modificacions paisatgístiques 

- La permeabilitat de la fauna en el territori es veu afectada per les infrastructures viàries i altres 
barreres físiques 

- Els boscos de ribera, les zones fluvials i els seus ecosistemes associats reben una important pressió 
de les àrees urbanitzades i les d’activitats antròpiques de forma directa o indirecta. Són espais que 
es veuen afectats per nombrosos factors com la presència d’espècies invasores, l’abocament 
d’aigües residuals, la desaparició del bosc de ribera, les fluctuacions del cabal, ... 

- La disminució de les explotacions forestals de l’alzina surera han dut a una situació d’abandonament 
del bosc caracteritzada per una manca de gestió amb el conseqüent increment del risc d’incendis 
forestals 

 
 

OPORTUNITATS 

- Cal considerar la conservació dels hàbitats d’interès comunitari, sobretot en els hàbitats prioritaris 
com les vernedes i els boscos de ribera afins. Els pradells de terraprim i replans de roca calcícola 
també es consideren hàbitats prioritaris 

- La gestió i manteniment dels espais forestals de la comarca per obtenir uns boscos madurs és 
important i contribueix a disminuir el risc d’incendi 

- La xarxa de custòdia del territori és una bona eina per tal de conservar la natura, el paisatge i el 
patrimoni cultural mitjançant la gestió conjunta d’espais naturals en multipropietat. 

 
 

AMENACES 

- Algunes espècies que actualment es troben en perill poden desaparèixer sinó es realitzen les 
actuacions adequades, com per exemple el cas del mol·lusc d’aigua dolça Unio aleroni, l’anguila, el 
cranc de riu autòcton, el duc o el barb de muntanya entre d’altres. 

- La diversitat biològica que contenen els boscos de ribera i la seva funcionalitat connectora es pot 
veure afectada en els punts en què es produeixi una degradació d’aquests ambients a causa de 
l’activitat humana 
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A. Descripció 
 
3.1. Riscos ambientals 
3.1.1. Riscos ambientals d’origen natural 
Dins la comarca s’han inventariat riscos naturals de tres tipologies: 

• inundacions i avingudes 
• sísmic i volcànic 
• geològic i d’erosió de sòls 

 
3.1.1.1. Inundacions i avingudes 
La descripció d’aquest apartat s’ha fet atenent al programa INUNCAT de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), en el qual s’han dissenyat dos tipus de mapes de delimitació d’àrees inundables per períodes 
de retorn de 500 anys: 
 
3.1.1.1.1. Mapes de delimitació de zones inundables en base a la modelització hidràulica 
 
 
A la comarca del Gironès les zones inundables es troben a l’entorn del 
riu Ter. Tot seguit farem una descripció de com afecta aquesta 
inundació al llarg de la comarca, tal com es pot veure en les següent 
figura: 
 
 
El riu Ter entra al Gironès a l’altura de Bonmatí; entre aquesta localitat 
i Bescanó, el període de retorn de 500 anys té com a límit del marge 
dret (MD) la carretera N-141, mentre que al marge esquerre (ME) 
inunda la plana. A l’altura de Sant Gregori s’escampa pel MD, limitant 
amb el casc urbà de Salt. 
La següent figura mostra la zona inundable de Bescanó a Girona: 
 
Figura 69: Mapa de zones inundables a la zona de Bescanó fins a Girona. 

 

Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

Fig 63 

Fig 65 

Fig 64 

Figura 68: Zones inundables al Gironès.

Font: Agència Catalana de l’Aigua. 
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Una vegada a Girona s’encaixa i discorre entre la N-II i la línia de ferrocarril. A l’altura del municipi de 
Celrà, el riu sobreïx per ambdós costats i té com a límit del ME la carretera que uneix Medinyà i Sant 
Jordi Desvalls, i com a MD el Pla de Celrà i el de Mollet, entre el polígon industrial de Celrà i Sant 
Joan de Mollet, tal com es veu en la següent figura: 

 
 

Pel que fa al seu principal tributari, el riu 
Onyar, el límit inundable s’inicia a l’altura de 
Riudellots de la Selva i Campllong, on 
conflueixen aquest riu i la riera Gotarra, que 
neix al S de Llagostera; a partir d’allí, el ME té 
com a límit la línia de ferrocarril i sobreïx pel 
MD ocupant camps; els límit voregen per l’Est 
el casc de Fornells de la Selva i tot seguit 
s’arrenglera amb la variant de Girona fins a 
l’altura de Palau Sacosta on el MD és a la C-
250 i sobreïx pel ME. Al seu pas per Girona, 
l’Onyar es desborda pel ME tot negant bona 
part del N del casc urbà fins arribar a la línia 
de ferrocarril. Malgrat no es disposin encara 
dels mapes del sector més meridional de la 
comarca, és previsible que existeixi un evident 
risc de inundabilitat en l’entorn de la riera 
Gotarra (tributària de l’Onyar), entre 
Llagostera i Fornells de la Selva, tal com es 
mostra en la següent figura: 
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Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

Figura 71: Mapa de zones inundables des de Llagostera fins 
a Girona. 

Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

Figura 70: Mapes de zones inundables des de Girona fins a Sant Jordi Desvalls.
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3.1.1.1.2. Mapes de zones potencialment inundables en base a la delimitació geomorfològica 
Encara que no es disposi de dades reals sobre l’abast de la inundabilitat com en el cas dels mapes 
anteriors, sí existeix un risc d’inundabilitat dels terrenys que queden per sota una determinada cota 
inundable; a partir d’aquí es confeccionen els mapes de potencialitat atenent a la base topogràfica 
1:5.000 avui dia existent.  
A la comarca del Gironès les zones inundables es troben a l’entorn del riu Ter i dels seus principals 
tributaris. Tot seguit farem una descripció de cadascun d’ells. 
 
• Riu Ter 
Entrant a l’altura de Bonmatí, la carretera N-141 (Anglès -Girona) fa de límit al seu MD, tot sobreeixint 
pel ME fins a tocar els relleus més baixos de Sant Roc i Sant Grau, on també s’inunden al curs baix la 
riera de Sant Climent i el torrent del Bac. En arribar a Bescanó sobreïx el MD i s’inunda tot el casc 
urbà. 
En assolir el Pla de Salt inunda tot el casc urbà de Salt i també el de Girona. En aquest pla hi arriben 
les influències del riu Marroc, el Güell i l’Onyar pel S, mentre que la riera de Llémena arriba pel NW. El 
ME, doncs, queda delimitat per la carretera GI-531 de Sant Gregori, i el MD per la carretera d’accés a 
la sortida 7 de l’AP-7. 
Al N de Girona, el Ter sobreïx a ambdós costats limitant al MD amb la línia de ferrocarril, i al ME per 
l’AP-7, tot inundant el casc urbà de Sarrià de Ter. 
Arribats al Pla de Celrà-Mollet, ens tornem a trobar en una zona inundable que rep les influències del 
riu Terri i la riera Cinyana pel N, i de la riera de Sant Martí i la de Rifós pel S. En aquesta plana, el ME 
és la carretera de Cervià de Ter a Sant Jordi Desvalls i també l’AP-7, mentre que pel MD, el límit el 
marquen la carretera de Celrà a Flaçà, quedant inundats els cascs urbans de Bordils i Flaçà. 
Així els tributaris esmentats són: 

• la riera Cinyana sobreïx des de Sant Esteve de Guialbes fins a la seva confluència amb el 
Ter entre les localitats de Celrà i Sant Jordi Desvalls 

• la riera Rifós s’inunda des del poble de La Pera fins la seva confluència al Ter a l’altura de 
Flaçà 

• la riera de Sant Martí s’inunda des del poble de Sant Martí Vell fins l’entrega al Ter entre 
Bordils i Sant Joan de Mollet 

• el riu Terri sobreïx des del S del casc urbà de Banyoles fins a l’altura de Medinyà, on 
connecta amb el Ter 

• el riu Llémena s’inunda des de Sant Pere de Llorà, que rep l’aportació de la riera de Canet 
que també sobreïx a Canet d’Adri, fins que connecta amb el Ter al Pla de Salt, a l’altura de 
Sant Gregori 

• el riu Güell sobreïx des del N de l’aeroport 
• el riu Marroc s’inunda des de Vilablareix  
• el riu Onyar, inicia el traçat dins el Gironès al N de Riudellots, on sobreïx a ambdós costats 

passant a llevant de Fornells, ocupant la plana de l’Onyar; seguidament ocupa el traçat de la 
variant de Girona fins el Palau Sacosta, on el MD és la C-250 fins que acaba encaixant-se a 
l’altura del barri de Vila-roja. Té com a tributaris: 

o riu Bugantó, que hi tributa al S de Fornells de la Selva 
o la riera Gotarra tributa a l’Onyar a l’altura de Riudellots de la Selva. Comença a 

sobreeixir al S de Llagostera i rep l’aportació per llevant d’altres cursos que també 
sobreïxen, i que de S a N són: 

 riera de Banyaloques, que passa just al N de Llagostera 
 riera de Cagarella 
 riera de la Verneda 
 riera de Susvalls (al S de Cassà de la Selva) 
 riera Seca (al N de Cassà de la Selva) 
 riera de Campllong 

• Riu Ridaura 
Malgrat coincidir en només un petit tram al S de l’àmbit d’estudi, sembla que aquest tram alt del curs 
pot ser inundable pel seu marge esquerre, fent de límit la carretera C-250.  
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3.1.1.2. Risc volcànic i sísmic 
El risc volcànic existent a la zona volcànica de la Garrotxa ha estat avaluat recentment. Les datacions 
absolutes per termoluminiscència, amb una estimació de 11.500 anys d’antiguitat per a la darrera 
erupció del Croscat, la correlació entre l’estructura cortical i el model tèrmic amb temperatures 
calculades entre 1.030 i 1.100 ºC a nivell de Moho (30 km de profunditat), aptes per a la gènesi de 
magma basàltic, així com el caràcter explosiu d’un bon nombre d’aparells volcànics, varen ser claus 
per a estimar un període de retorn màxim de 13.000 anys, per la qual cosa no es pot considerar com 
un vulcanisme extingit des del punt de vista geològic. 
Des del punt de vista sísmic, aquesta regió queda dins l’àrea d’influència dels terratrèmols destructius 
esdevinguts a l’Edat Mitjana (1427-1428). Les dades documentals existents d’aquest període han 
estat revisats recentment amb l’objecte de separar els efectes dels diferents terratrèmols. Els majors 
terratrèmols, els efectes dels quals es varen deixar sentir en l’Àrea d’Olot-Amer, van tenir lloc els dies 
15 de març i 15 de maig de 1427; no havent-hi des d’ençà nous terratrèmols destructius. Al llarg del 
segle XX la màxima intensitat sentida fou de VI en dos terratrèmols del 1909 i 1912, i en la resta de la 
Serra Litoral i Prelitoral ha estat de VII en un terratrèmol esdevingut el 1927, amb epicentre a Sant 
Celoni. Des de 1977, la xarxa instrumental sísmica és suficient per a localitzar els epicentres dels 
sismes que es produeixen, i des de 1984 n’existeix un seguiment exhaustiu des del Servei Geològic 
de Catalunya. 
 
3.1.1.3. Risc geològic i d’erosió de sòls 
És un risc que està vinculat amb la geomorfologia; els efectes més comuns són les caigudes 
gravitacionals que es poden presentar en forma d’esllavissaments i caiguda de blocs. 
 
3.1.1.3.1. Esllavissaments 
Són caigudes gravitacionals d’elements menors entre els que s’inclouen fraccions granulomètriques 
diverses com argiles, llims i graves e diferent mida, incloent algun bloc. 
Solen produir-se en vessants amb pendent poc pronunciat i donen lloc als anomenats cons de 
dejecció, tot conformant el ja esmentats col·luvions. Tenen un gruix irregular, des de decimètric a 
mètric en funció del pendent de la vessant. 
Aquests sediments els solem trobar en relleus amb pendents que no superen el 50% i que 
normalment tendeixen a una granulometria bé pissarrosa, bé ígnia. 
Dins l’àrea d’estudi, els esllavissaments són més propicis en zones amb pendents pronunciats 
configurats per l’activitat fluvial i que es donen de manera generalitzada i a escala reduïda a les 
Gavarres i al Massís de Cadiretes. Concretament, s’han detectat episodis d’esllavissades puntuals a 
la zona del Congost (Celrà). 
 
3.1.1.3.2. Caigudes de blocs 
Són caigudes gravitacionals d’elements majors, on predominen els blocs d’ordre decimètric a mètric, i 
en menor proporció elements menors com graves. 
Solen produir-se en vessants amb una pendent força verticalitzada i donen lloc als anomenats 
esbaldregalls. Tenen un gruix irregular i solen acopiar-se en les parts baixes dels penya-segats. 
Aquests sediments els solem trobar en relleus acinglerats que s’acosten a la subverticalitat; els 
materials solen presentar una estratificació subhoritzontal, i un espaiament d’ordre decimètric a mètric. 
L’efecte de l’erosió diferencial de les capes més fàcilment erosionables (lutítiques) que intercalen 
capes més dures com calcàries i gresos, fa que aquestes caiguin per gravetat en moviment de rotació. 
Dins l’àrea d’estudi, les caigudes de blocs són més propícies en l’entorn dels cingles paleògens de 
l’extrem nord-oriental de la comarca, dins dels termes de Canet d’Adri i Sant Martí de Llémena, 
concretament els Cingles de Rocafesa i el Serrat del Bruguetar. Cal esmentar que aquests successos 
són puntuals. 
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3.1.2. Riscos ambientals relacionats amb activitats antròpiques 
Els riscos de caràcter antròpic que poden afectar a un o varis municipis de la comarca són els 
següents:  

• Incendis forestals 
• Activitats industrials 
• Transport de mercaderies perilloses 
• Altres 
 

3.1.2.1. Incendis forestals 
Per establir el risc d’incendi es consideren diferents factors amb un doble enfocament: una variable 
associada al perill d’iniciar-se un incendi ( risc d’ignició ) i un altre derivat del propi comportament del 
foc, considerant els factors que incideixen en la seva propagació. La síntesi d’aquestes dues 
variables, juntament amb altres factors, permeten composar un mapa de risc d’incendi. Les variables 
que poden tenir una incidència important en l’elaboració d’un mapa de risc d’incendi són: 
 
 la vegetació o combustibles vegetals 
 la inflamabilitat de les espècies vegetals 
 la topografia del terreny 
 el factor antròpic 

 
Aquests mapes serien la base per a l’elaboració del mapa de perill d’incendis.  
 

 
Font: Base cartogràfica del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 
 
El Decret 64/95, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, 
declara com a zona d'alt risc d'incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de 
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Figura 72: Mapa de models de inflamabilitat al Gironès. Figura 73: Mapa de models de combustible al Gironès 
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setembre, tots dos inclosos, les zones situades als termes municipals que figuren a l'annex del decret. 
Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director 
general del Medi Natural, no s'autoritzen treballs que generin restes vegetals, i queden en suspens les 
autoritzacions que preveu l'article 16 del decret. 
Les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendi forestal han de disposar d'un pla de prevenció 
d'incendis forestals en els termes que estableix l'article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya, el qual s'inclourà en el Pla d'actuació municipal. 
La comarca del Gironès té 13 municipis en zones d’alt risc d’incendis forestals: 
- Bescanó - Celrà - Llagostera - Sant Julià de Ramis 
- Canet d’Adri - Girona - Quart - Sant Martí de Llémena 
- Cassà de la Selva - Juià - Sant Gregori - Sant Martí Vell 
   - Sarrià de Ter 
 
A continuació es mostra el mapa del risc d’incendi per als municipis del Gironès. S’observa que les 
zones dels PEIN de les Gavarres (a l’est) i el Massís de Cadiretes (al sud) són les que presenten unes 
classificacions de risc Alt i Molt Alt. Els municipis més afectats per aquest risc són Quart, Celrà, Sant 
Martí Vell, Madremanya, Llambilles, Girona, Juià, Cassà de la Selva i Llagostera. Per altra banda, la 
zona del PEIN de Rocacorba i el Puig de la Banya del Boc, també presenten risc moderat-alt però 
amb una superfície més reduïda afectant als municipis de Canet d’Adri i Sant Martí de Llémena. Els 
municipis de Bescanó, Viladasens i Cervià de Ter també presenten una superfície important 
classificada com a risc alt degut a l’extensió forestal de què disposen aquests municipis. 

El pla INFOCAT, és a dir, el pla especial de protecció civil d'emergències per incendis forestals a 
Catalunya, identifica els municipis catalans que han d’elaborar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per 
incendis forestals, a partir dels mapes de perill i vulnerabilitat. 
La Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, és l’organisme que ha elaborat el “Mapa bàsic de perill d’incendi forestal”. 
Els criteris que es segueixen per a la selecció de municipis que seran afectats pel pla INFOCAT pel 
què fa el perill, són els municipis on la mitjana dels valors del 50% de la superfície amb més perill del 
terme, té un perill alt o molt alt, i que alhora compleixin una de les següents condicions: 
- Tenir més de 5% de la superfície dins de PPP i més de 50 ha forestals 
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- Tenir més del 15% de superfície forestal i més de 100 ha forestals 
A més, es recomana l’elaboració del PAM pel nivell de perill els municipis que: 
- La mitjana del 50% de la seva superfície forestal té un nivell de perill moderat 
- Tenen més de 50 ha de superfície forestal i un 5% dins dels perímetres de protecció prioritària o 

100 ha de superfície forestal i un 15 % de superfície forestal en el municipi 
 
Per a la determinació de la vulnerabilitat del territori vers els incendis forestals, es considera que 
aquesta és una característica intrínseca de la zona. Per identificar i agrupar els elements vulnerables 
del territori, s’utilitza la cartografia en format digital disponible a la Direcció General d’Emergències i 
Seguretat Civil. 
Els criteris que es segueixen per a la selecció de municipis que seran afectats pel pla INFOCAT pel 
què fa a la vulnerabilitat són els següents: 
• Els municipis que tenen vulnerabilitat alta o molt alta, com a resultat de sumar els productes de la 

superfície dels elements vulnerables pel valor assignat a aquell tipus d’element vulnerable. 
• Els municipis als que se’ls recomana elaborar el seu PAM d’incendis forestals per la vulnerabilitat 

són els municipis que tenen vulnerabilitat mitja, com a resultat de sumar els productes de la 
superfície dels elements vulnerables 

• pel valor assignat a aquell tipus d’element vulnerable. 
 
En l’annex 1 del Pla especial d’emergències per Incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) es llisten 
els municipis que han de fer el Pla d'actuació municipal (PAM) per incendis forestals, pel perill: 

- Aiguaviva - Cervià de Ter - Llagostera - Sant Gregori 

- Bescanó - Flaçà - Llambilles - Sant Jordi Desvalls 

- Campllong - Fornells de la Selva - Madremanya - Sant Julià de Ramis 

- Cassà de la Selva - Girona - Quart - Sant Martí Vell 

- Celrà - Juià - Sant Andreu Salou - Sarrià de Ter 

   - Viladasens 

 
El municipi de Sant Martí de Llémena també hi està obligat, però en aquest cas és per la vulnerabilitat 
pròpia del territori. 
Amb la finalitat de prevenir i lluitar contra els incendis forestals, existeixen les agrupacions de defensa 
forestal (ADF) formades per propietaris forestals i ajuntaments.  
Els objectius que tenen són els següents: 

⇒ Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals. 
⇒ Col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es 

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

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

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

punts d'aigua. 
⇒ Suport a l'extinció d'incendis forestal 
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A la comarca del Gironès hi ha les següents ADF’s: 

Nom ADF Número 
ADF Municipi Superfície 

forestal (ha)
Any 

constitució Municipis 

Cassà de la Selva 209 Cassà de la Selva 2.210 1993 Cassà de la Selva 
Vilademuls Cinyana 35 Vilamarí 3.777 1987 Viladasens 

Cervià de Ter 213 Cervià de Ter 532 1993 Cervià de Ter 

Sant Julià de Ramis - Medinyà 232 Sant Julià de Ramis- 
Medinyà 1.033 1995 Sant Julià de Ramis 

Sant Gregori 
Canet d'Adri Muntanyes de Llémena 4 Sant Gregori 10.366 1987 

Sant Martí de Llémena 

Quart 162 Quart 3.318 1988 Quart 

Brunyola 

Bescanó 

Aiguaviva 
Sant Julià del Llor i Bonmatí 

Giselva 157 Bescanó 5.726 1988 

Vilablareix 

Juià 

Celrà Sant Martí Vell, Juià i Celrà 259 Celrà 3.148 1997 

Sant Martí Vell 

Madremanya 
La Pera 
Corçà Puig d’Arques 221 La Pera 9.664 1995 

Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura 

Sant Jordi Desvalls 288 Sant Jordi Desvalls 1.172 - Sant Jordi Desvalls 

Llagostera 158 Llagostera 13.953 2005 Llagostera 

Durant l’any 2005, l’ADF del Massís de les 
Cadiretes es va dividir degut a una 
proposta per part del municipi de 
Llagostera de treballar independentment. 
Com a conseqüència es va crear l’ADF 
Llagostera. 
A la figura següent es mostra el territori 
que abasten les Agrupacions de Defensa 
Forestal, de tal manera que s’observa que 
els municipis que queden descoberts són 
Sant Andreu Salou, Campllong, 
Llambilles, Fornells de la Selva, Salt, 
Sarrià de Ter, Bordils, Sant Joan de Mollet 
i Flaçà. 
A partir de l’anàlisi realitzat mitjançant el 
mapa de risc d’incendi i el territori que 
cobreixen les ADF, s’ha determinat a 
quina superfície el risc d’incendi forestal 
per a les zones que no disposen 
d’agrupacions de defensa forestal. 
aquestes dades es mostren a la taula 
següent: 

 

Taula 11: Agrupacions de Defensa Forestal del Gironès

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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Figura 75: Agrupacions de Defensa Forestal 
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Taula 12: Risc d’incendi per a les zones sense ADF 

Risc Superfície (ha) 

Molt alt 0,69 

Alt 1.757,78 

Moderat 860,11 

Baix 4.256,91 

Font: Elaboració a partir de la cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 
De la taula se n’extreu que la major part del territori que no pertany a cap ADF presenta un risc 
d’incendi forestal baix (61,9%), les zones amb risc moderat tenen una representació del 12,5%, les 
zones amb un risc alt representen el 25,5%, corresponents majoritàriament al terme municipal de 
Llambilles i finalment, les zones amb un risc molt alt tan sols representen el 0,01%. 
Tal com estableix en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals, es delimita una franja de protecció de 25 m al voltant d’aquestes amb l’objectiu de 
reduir la seva vulnerabilitat enfront els possibles incendis. De la mateixa manera s’estableix una franja 
de protecció d’un metre al voltant de les carreteres principals i secundàries, l’eliminació selectiva de la 
vegetació localitzada en el corredor de les línies elèctriques d’alta tensió, i en el cas de les línies de 
baixa tensió, els conductors han d’estar com a mínima un metre. Referent als abocadors, s’estableix 
una zona de seguretat de 10 metres a comptar des de la protecció perimetral i a continuació una zona 
de protecció de 25 metres. A continuació es mostra el mapa on s’indiquen les àrees on s’aplica el 
Decret: 

 

Llegenda
Zona de protecció d'incendis

Forest 0 4 8 122
Kilometers ´

Figura 76: Perímetre de protecció per la prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, línies elèctriques i carreteres 

Font: Elaboració pròpia 
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3.1.2.2. Contaminació de sòls i d’aigües superficials i subterrànies 
3.1.2.2.1. Contaminació de sòls 
L’Agència de Residus de Catalunya està realitzant l’inventari de sòls contaminats de Catalunya, el 
qual està previst que s’aprovi a finals de l’any 2006. 
Per altra banda, el Real Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats 
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats, 
obliga a totes les empreses potencialment contaminants del sòl a presentar un informe preliminar de 
situació del sòl abans del 2007.  
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. Al Gironès hi ha dues àrees declarades vulnerables per a la 
contaminació de nitrats, les quals inclouen els següents municipis: 
 
Zona 1: 

• Bordils: aqüífer dels detrítics plioquaternaris 
de la dreta del Ter.  

• Celrà: aqüífer de la cubeta de Celrà.  
• Cervià de Ter: aqüífer de la cubeta de Celrà.  
• Flaçà: aqüífer de la cubeta de Celrà.  
• Juià: aqüífer dels detrítics plioquaternaris de 

la dreta del Ter.  
• Sant Joan de Mollet: aqüífer dels detrítics 

paleògens de la Bisbal (dreta Ter).  
• Sant Jordi Desvalls: aqüífer de la cubeta de 

Celrà.  
• Sant Julià de Ramis: aqüífer de la cubeta de 

Celrà.  
• Sant Martí Vell: aqüífer dels detrítics 

paleògens de la Bisbal (dreta Ter).  
• Viladasens: aqüífer dels detrítics 

plioquaternaris de l'esquerra del Ter. 
Zona 2: 

• Vilablareix, Aiguaviva, Fornells de la Selva, 
Llambilles, Campllong, Sant Andreu Salou, 
Cassà de la Selva i Llagostera. 

 
També cal tenir en compte les aigües residuals d’origen sanitari humà, les quals majoritàriament es 
condueixen a depuradores i que un cop tractada l’aigua es retorna al cicle de les rieres i rius. Segons 
el grau de depuració (i tipus de depuradora) aquestes aigües contenen N, algunes vegades amb la 
concentració suficient com per adobar els camps aplicant una dosis d’aigua per temporada equivalent 
a la dosis d’aigua de rec del cultiu. Igualment, el N que s’hagi extret a l’aigua, quedarà contingut en la 
fase sòlida resultat de la depuració (fang de depuradora). El contingut en nitrogen del fang de 
depuradora, oscil·la entre el 3 i el 7%. Aquest percentatge és similar als continguts en nitrogen dels 
diferents fems i purins de les espècies ramaderes estudiades. 
Les sortides més importants dels fangs, són la seva utilització com adob orgànic o el transport a 
abocador. Per tant, una part del N d’aquestes aigües residuals, també acaba el seu cicle en les terres 
agrícoles. 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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3.1.2.2.2. Contaminació d’aigües superficials  
Segons dades obtingudes per l'Agència Catalana de l'Aigua, a la comarca del Gironès hi ha a 
l'actualitat 4 punts de mostreig d'aigües superficials per tal de controlar els principals paràmetres de 
qualitat i contaminació de les aigües. Amb dades fins a 2003, consta alguns punts de mostreig més a 
la riba del riu Terri i el riu Onyar, que per al present anàlisi no s'han tingut en compte. 
Es pren l'índex ISQA, com a indicador de control que parteix d'una fórmula polinòmica que combina 
cinc paràmetres bàsics: la temperatura, la Demanda Química d'Oxigen -DQO-, matèries en suspensió, 
Oxigen Dissolt i conductivitat. La seva variació pot anar entre 0 i 100, essent el primer símptoma 
d'aigües molt brutes i 100 aigües molt netes. 
La mitjana de l'ISQA per a les quatre estacions, sembla que mostra amb una retrospectiva de tres 
anys, una davallada en el càlcul del seu valor, indicant, a primera vista una degradació de les 
condicions físico-químiques del medi. Això no obstant, caldria documentar una seqüència més llarga 
per tal d'evidenciar aquesta minva de la qualitat, tot i que és una senyal de símptomes de descens 
generalitzat. 
 

Taula 13: Evolució de la mitjana de l'índex ISQA  

Punt de mostreig Any 2003 Any 2004 Any 2005 

Bescanó (TE075J110) 80.6 89 88.2 

Quart (TE080J020) 80 71.5 66 

Sant Julià de Ramis (TE085J054) 73.5 82.8 74.6 

Sant Julià de Ramis (TE095J02) 84 80.4 80 

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

 
L'índex biològic BMWPC, que valora l'estat del riu segons la presència o absència d'alguns 
macroinvertebrats indicadors de la qualitat de l’aigua (segons el protocol de l’estat ecològic disponible 
a l’Agència Catalana de l’Aigua), valora la llera amb menys qualitat on es situa el segon punt de 
mostreig a Sant Julià de Ramis i la de més qualitat la de Bescanó, amb dades de l'any 2003. Valora 
amb menys qualitat els punts de mostreig de Bescanó (C-306) i Sant Jordi Desvalls (J112-6) amb un 
nivell de qualitat “dolent” per a tots dos. Les de qualitat més elevada són els punts de Bescanó 
(TE075J110), Girona (P8-86), Flaçà (P14-136) i Bescanó (P4-105) amb la qualificació de “Molt bo”, tal 

com s’aprecia en la següent figura: 
 

Punt de mostreig Any 2003 

Bescanó (TE075J110) 84 

Quart (TE080J020) 46 

Sant Julià de Ramis 
(TE085J054) 66 

Sant Julià de Ramis 
(TE095J02) 36 

Girona (P15-51) 68 

Girona (C307-36) 42 

Girona (P8-86) 86 

Sant Julià de Ramis (P7-74) 73 

Flaçà (P14-136) 87 

Sant Jordi Desvalls (J112-6) 8 

Bescanó (P4-105) 86 

Bescanó (C-306) 9 

Canet d’Adri (P16-63) 75 

Llagostera (P6-71) 68 

Taula 14: Índex biològic BMWPC 
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Com a informació complementària es pot afegir que hi ha un estudi realitzar pel Consorci Alba-Ter en 
el que es descriu l’estat ecològic de la conca del Ter de l’any 2000. Tot i que la qualitat pot haver 
variat en els darrers anys, s’ha cregut oportú incorporar aquestes dades com a mesura orientativa ja 
que no es disposa de dades posteriors. 
 
Segons aquest estudi, es va realitzar un mostreig en 91 punts diferents de tota la conca del Ter. A 
dins dels límits de la comarca del Gironès, hi ha 10 estacions de mostreig de les que es varen obtenir 
els següents resultats: 
 
Taula 15: Qualitat ecològica dels rius de la conca del Ter.(2000) 

Codi Sector RIU FBILL BMWP QBR ECOSTRIMED MUNICIPIS DESCRIPCIÓ  

72 7 Ter 5 22 60 Dolent Sant Julià de Llor i 
Bonmatí-Bescanó 

Després de la tèxtil ANTEX. El punt es 
troba després de la segona rotonda abans 
d’arribar a Bonmatí (venint dels Angles). En 
una plantació de pollancres 

73 7 Ter 7 64 70 Mediocre Sant Gregori-
Bescanó 

Al N de la N-141. A l’alçada de Sant Mateu. 
Entre el nucli de Bescanó i Bonmatí. Al 
trencall dels vivers Ter i La Selva, Pk 107 
de N-141e. En una passera de formigó. 

74 7 Ter 5 20 70 Dolent Bescanó 
Trencall al Pk 111,5, de Bescanó a Salt a 
mà esquerra. Passera sobre el Ter. 
Després de la resclosa de  Bescanó 

80 8 Ter 7 54 75 Mediocre Salt-Sant Gregori 
Pont sobre l'autopista. S'hi arriba per camí 
paral·lel que surt cap a l'oest de la Nestlé. 
Sobre el pla dels Socs  i sobre Salt 

81 8 Ter 5 25 20 Pèssim Girona Al l’est de Sant Ponç i a l’oest del castell de 
Montjuïc. Abans de la residència. 

82 8 Ter 5 26 50 Dolent Girona-Sarrià de Ter Després de la D. A la N-II després de 
Sarrià de Ter, abans del nus de carreteres 

86 8 Terri 5 26 40 Dolent Sant Julià de Ramis Al nord del pla de Can Font 

87 8 Ter 3 18 25 Pèssim Bordils-Cervià de 
Ter Sota Cervià de Ter. Zona de les Coromines

88 8 Ter 5 28 35 Pèssim Flaçà- Sant Jordi 
Desvalls 

Sota les Sobrànigues. Passadís on corre 
l’aigua. Abans que quedi embassat per la 
presa de Colomers. Després entrada riera 
Cinyana 

Font: Consorci Alba-Ter  

La determinació de l’índex de qualitat biològica 
ECOSTRIMED es realitza mitjançant la comparació de la 
qualitat del bosc de ribera (QBR). i els paràmetres de 
qualitat de l’aigua FBILL i BMWP tal com es mostra a la 
taula següent: 

 

QBR FBILL BMWP' 
>75 45-75 < 45 

8-10 > 100 Molt bo Bo Mediocre 
6-7 60-99 Bo Mediocre Dolent 
4-5 30-59 Mediocre Dolent Pèssim 
0-3 < 30 Dolent Pèssim Pèssim 

Font: Consorci AlbaTer 

La qualitat ecològica de la conca del Ter és mediocre en dos 
punts de mostreig de la comarca abans d’arribar a la ciutat 
de Girona a Sant Gregori i a Salt. Els punts amb qualitat 
dolenta són els més generals i es troben als municipis de 
Bescanó, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis. Finalment, els 
punts amb una qualitat “pèssima”, es troben a Girona, entre 
Bordils i Cervià de Ter i a Flaçà. Aquesta qualitat tan baixa 
ve donada per aspectes com l’absència de bosc de ribera, 
l’artificialització del canal fluvial, la detecció de contaminació, 
eutrofització o que el cabal mitjà sigui inferior al cabal 
ambiental entre d’altres. 
Cal tenir en compte que aquest índex té en compte 
paràmetres com el bosc de ribera, un ambient molt fràgil i 
sovint degradat per l’activitat humana. Aquest fet fa 

Figura 78: Mapa de qualitat ecològica dels rius

Font: Consorci Alba-Ter, ACA i treball de 
camp
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disminuir la qualitat de la zona, ja que sempre que la qualitat del bosc de ribera es trobi per sota de 
45, la qualitat ecològica serà mediocre com a màxim. 
Per altra banda, s’ha considerat l’estudi anomenat “Anàlisi multidisciplinària de l’estat de l’aigua a la 
Depressió de la Selva” realitzat per l’Anna Menció. En aquest s’ha determinat l’estat ecològic dels rius 
presents a la conca de l’Onyar.  
Un dels punts analitzats es troba a l’Onyar, con arriben les aigües procedents de la riera Gotarra (amb 
l’aigua de l’abocament de la depuradora de Cassà i Campllong), les aigües residuals tractades del 
nucli urbà i del polígon industrial de Riudellots, i també les aigües residuals d’uns escorxadors. Amb 
tot, en aquest punt i en un altre situat aigües avall (després de l’abocament de Fornells), es produeix 
una dilució dels abocaments, per aportació d’aigua de l’aqüífer. Aquest fet es constata per la 
disminució de la conductivitat (de 3610 a 1836 µS/cm), per la disminució de clorurs i sodi.  
Un altre aspecte constatat per aquest punt de mostreig ha estat la cloruració sòdica que es produeix a 
l’estiu, mentre que a l’hivern aquest increment de sodi i de clor no són suficients com per classificar-
les de la mateixa manera que a l’estiu. els valors obtinguts per la concentració de clorurs és de 835 
mg Cl-/l. Per altra banda, cal esmentar que les aigües de la major part dels altres punts de mostreig es 
poden classificar com a bicarbonatades càlciques.  
En punts previs a la comarca del Gironès, l’Onyar tendeix a aproximar-se a les característiques de 
l’aqüífer mostrant una influència de les aportacions subterrànies de l’aqüífer cap al riu així com de les 
aportacions procedents del cabal d’altres afluents.  
Els problemes de qualitat detectats es concentren a les zones del terme municipal de Vilobí d’Onyar, 
Riudellots de la Selva i Fornells de la Selva, això és degut a què són punts situats després dels 
abocaments principals de les aigües residuals a l’Onyar. El valor de la qualitat de l’aigua per aquests 
punts es troba dins el grup de les aigües amb eutròfia, les aigües contaminades i les aigües molt 
contaminades degut a la baixa concentració d’oxigen dissolt (<5mg/l). 
Referent al bosc de ribera, cal esmentar que en el punt de confluència entre l’Onyar i la Gotarra, el 
bosc de ribera està aclarit i la seva connectivitat amb altres ecosistemes forestals adjacents és 
inexistent.  
Finalment, els nivells de qualitat que s’obtenen per aquests punts és dolenta per la dificultat de dilució 
dels abocaments, la mala qualitat fisico-química, l’eutròfia i l’absència de bosc de ribera. 
 
Un dels altres mètodes per avaluar l’estat ecològic dels rius és el que té en compte les comunitats 
ícties. Per a tal objectiu s’ha creat l’índex IBICAT, que segueix un índex d’integritat biològica existent i 
l’adapta a la realitat dels cursos fluvials de Catalunya. Per a la seva realització es plantegen diferents 
objectius: 

⇒ Caracterització dels punts de mostreig tenint en compte l’hàbitat 
⇒ Quantificació de les comunitats de peixos 
⇒ Determinació de l’encaix de la distribució de les comunitats amb la regionalització dels rius. 
⇒ Disseny de xarxa de punts de control per la seguiment de les comunitats de peixos 

continentals 
⇒ Elaboració d’índex d’integritat biològica basat en els peixos i adaptat als cursos fluvials de 

Catalunya. 
 
Tot i que és un índex molt complert, ja que té en compte gran nombre de variables, també cal 
considerar que les comunitats de peixos són complicades d’utilitzar com a indicadors fiables. A 
diferència de les comunitats de macroinvertebrats, tenen molta una mobilitat més elevada, la mortalitat 
dels individus és molt més significativa. Aquests factors entre d’altres ajuden a comprendre que no tan 
sols es pot utilitzar aquest índex com a indicador de la qualitat de les aigües i dels rius en general. 
El treball es va realitzar en conveni amb el Departament de Biologia Animal de la Universitat de 
Barcelona i el Departament de Producció Animal de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de 
Lleida, i va acabar-se el desembre de 2003. 
 
A continuació es mostra una taula amb els resultats obtinguts a partir d’aquest índex: 
Taula 17: Resultats de l’Índex de qualitat IBICAT 

Estació Riu Localitat Data Qualitat hàbitat Bosc ribera

T1 Ter Flaçà 23/10/2002 Deficient Pèssim 

T2 Ter Cervià de Ter 23/10/2002 Deficient Pèssim 

T3 Ter Vilanna 25/10/2002 Acceptable Pèssim 

T11 Terri Medinyà 23/10/2002 Acceptable Pèssim 
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T12 Ter Palau-Sacosta 23/10/2002 Deficient Pèssim 

T15 Ter Sant Andreu Salou 24/10/2002 Deficient Pèssim 

T17 Riera de Llémena Sant Gregori 24/10/2002 Deficient Pèssim 

T18 Riera de Llémena Sant Martí de Llémena 24/10/2002 Bo Bo 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 
En el mapa es representen els punts obtinguts a la taula. 
S’observa que la qualitat del Ter al seu pas pel Gironès és 
deficient degut al mal estat de conservació que presenta el 
bosc de ribera. Pel que fa a la qualitat de l’hàbitat de les 
comunitats de peixos, presenta uns valors de millor qualitat 
que en el cas del bosc de ribera però encara hi ha trams en 
què la qualitat és deficient. 
 
Per altra banda, cal fer referència a una problemàtica de gran 
rellevància associada als cursos fluvials i a la salut humana: 
els simúlids. Darrerament s’ha constatat la presència i la 
proliferació de l’espècie Simulium erytrocephalum. Aquests 
són unes petites mosques de color fosc més rabassuts que els 
mosquits i amb unes potes més curtes. Es troben de manera 
abundant en arbusts i arbres propers als cursos fluvials. El seu 
estat larvari és subaquàtic i està relacionat amb vegetació dels 
tipus Myriophyllum spactum i Potamogeton pectinatus. El seu 
àmbit de reproducció es concentra en els trams de riu 
compresos entre Bescanó i Girona – Sarrià per una banda, i 
aigües avall de Sarrià de Ter. En el primer tram degut a la 
presència de còdols que els permeten la deposició de les 
larves i el segon per la presència de vegetació submergida. El 
control d’aquestes poblacions es realitza mitjançant la regulació 
dels cabals, de la velocitat de l’aigua i el tractament mitjançant Bacillus turinghiensis. D’aquesta 
manera, la variació de cabal i velocitat dels cursos fluvials permet una reducció del nombre de larves 
que es desenvolupen, i el tractament biològic en indrets puntuals permet l’eliminació dels individus 
amb limitacions en zones amb població propera.  
 
3.1.2.2.3. Contaminació d’aigües subterrànies  
La qualitat de les aigües subterrànies és de vital importància per garantir la qualitat del 
subministrament de les fonts pròpies i alhora un signe de les principals afeccions per contaminació 
que pateix el sòl. 
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. A la taula i figura a continuació es troben detallats els municipis 
on existeixen aquests controls: 
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Figura 79: Punts de mostreig IBICAT

Font: Agència Catalana de l’Aigua
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Taula 18: Punt de registre d'aigües subterrànies 

Font: Agència Catalana de l'Aigua 

L’Agència Catalana de l’Aigua realitza controls periòdics a 
diferents pous inclosos en alguna de les xarxes de qualitat de 
les aigües subterrànies. Concretament, a la comarca hi ha 
zones incloses en la xarxa de zones vulnerables als nitrats. 
Les xarxes són conjunts de pous que abastant tot el territori, 
es controlen amb periodicitat preestablerta i amb el mateix 
objectiu diagnòstic. Les xarxes es subdivideixen en subxarxes 
constituïdes per conjunts de pous d'un mateix aqüífer o àrea 
territorial delimitada per criteris hidrogeològics, geogràfics o 
altres i són les unitats significatives de control. 
 
A continuació es mostra una taula amb resultats d’analítiques al 
2004 de ions amoni i nitrats en diversos municipis del Gironès: 

Municipi 
Nº de punts de 

registre d’aigües 
subterrànies 

Observacions als paràmetres determinats 

Bescanó 1 L’amoni supera el nivell guia però no la concentració màx. admissible 

Bordils 
2 Al pou 17025-2 L’amoni supera el nivell guia però no la concentració màx. 

admissible. Els nitrats superen la concentració màx. admissible , però els 
nitrits són pràcticament indetectables 

Celrà 
5 Al pou 17049-2 apareixen elevades concentracions de nitrats superant la 

concentració màx. admissible 
Al pou 17049-16 apareixen elevades concentracions de nitrats 

Flaçà 2 Al pou 17067-1 i 17067-4 Apareixen elevades concentracions de nitrats 
superant la concentració màx. admissible 

Juià 3 Al pou 17087-9 i pou 17087-8 Apareixen elevades concentracions de nitrats 
superant la concentració màx admissible 

Quart 1 L’amoni supera el nivell guia però no la concentració màx admissible 

Sant Gregori 3 Al pou 17163-10 l’amoni supera la concentració màx. admissible. Als altres 
pous l’amoni supera el nivell guia però no la concentració màx admissible 

Sant Joan de Mollet 1 L’amoni supera el nivell guia però no la concentració màx admissible 

Sant Jordi Desvalls 1 L’amoni supera el nivell guia però no la concentració màx admissible 

Sant Martí Vell 1 No es detecten incidències 

Viladasens 
3 Als pou 17216-1 i 17216-12 L’amoni supera el nivell guia però no la 

concentració màx admissible. Els nitrats superen la concentració màx 
admissible 

0 5.0002.500
Metres´

Xarxa de control aigues subterrànies

Conques hidrogràfiques

EL TER

RIERES COSTA BRAVALA TORDERA

EL FLUVIA

Font: Agència Catalana de l’Aigua.

Figura 80: Mapa de la xarxa de control 
d’aigües subterrànies i conques 
hidrogràfiques. 
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Municipi Codi pou Paràmetre Data Valor (mg/l) 

17020-6 Amoni 12/07/2004 0,12 BESCANÓ 
17020-6 Nitrats 12/07/2004 35,2 

17025-2 Amoni 04/05/2004 0,16 

17025-2 Nitrats 04/05/2004 56,6 

17025-5 Amoni 04/05/2004 < 0,08 
BORDILS 

17025-5 Nitrats 04/05/2004 58,7 

17049-10 Amoni 20/04/2004 < 0,08 

17049-10 Nitrats 20/04/2004 20,4 

17049-9 Amoni 20/04/2004 0,25 

17049-9 Nitrats 20/04/2004 6,2 

17049-2 Amoni 04/05/2004 0,16 

17049-2 Nitrats 04/05/2004 194 

17049-16 Amoni 04/05/2004 < 0,08 

17049-16 Nitrats 04/05/2004 52,2 

17049-18 Amoni 04/05/2004 < 0,08 

CELRA 

17049-18 Nitrats 04/05/2004 33,1 

17067-1 Amoni 20/04/2004 < 0,08 

17067-1 Nitrats 20/04/2004 100,5 

17067-4 Amoni 20/04/2004 < 0,08 
FLAÇÀ 

17067-4 Nitrats 20/04/2004 58,8 

17087-9 Amoni 04/05/2004 < 0,08 

17087-9 Nitrats 04/05/2004 237,7 

17087-10 Amoni 04/05/2004 < 0,08 

17087-10 Nitrats 04/05/2004 0,6 

17087-8 Amoni 04/05/2004 < 0,08 

JUIÀ 

17087-8 Nitrats 04/05/2004 88 

17142-8 Amoni 06/07/2004 0,13 QUART 
17142-8 Nitrats 06/07/2004 5,3 

17163-10 Amoni 09/09/2004 3,76 

17163-10 Nitrats 09/09/2004 2 

17163-5 Amoni 27/07/2004 0,15 

17163-5 Nitrats 27/07/2004 < 0,3 

17163-1 Amoni 22/07/2004 0,56 

SANT GREGORI 

17163-1 Nitrats 22/07/2004 25,9 

17168-1 Amoni 22/04/2004 < 0,08 SANT JOAN DE MOLLET 
17168-1 Nitrats 22/04/2004 1,7 

17166-1 Amoni 20/04/2004 < 0,08 SANT JORDI DESVALLS 
17166-1 Nitrats 20/04/2004 43,4 

17173-1 Amoni 22/04/2004 < 0,08 SANT MARTI VELL 
17173-1 Nitrats 22/04/2004 38,5 

17216-1 Amoni 20/04/2004 < 0,08 

17216-1 Nitrats 20/04/2004 102,8 

17216-12 Amoni 20/04/2004 < 0,08 

17216-12 Nitrats 20/04/2004 103,3 

17216-13 Amoni 26/05/2004 0,14 

VILADASENS 

17216-13 Nitrats 26/05/2004 1,4 

 

Taula 19: Valors de nitrats i amoni en pous.2004
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Segons la legislació, els valors que superin els 50 mg/l de nitrats es consideren perjudicials per a la 
salut humana i per tant aigües no potables. Al Gironès hi ha 10 pous en els que s’han obtingut valors 
de les analítiques molt per sobre del valor límit. Cal tenir en compte que els diversos pous poden 
extreure aigua del mateix aqüífer i que els valors poden variar en funció de la hidrogeologia del 
terreny. 
 
3.1.2.3. Activitats industrials 
Els plans especials vigents a Catalunya i que poden afectar a la indústria, són els Plans d'Emergència 
Exterior (PEE) davant el risc químic.  
El Pla d'Emergència Exterior d'una empresa s'activa en cas que una indústria química pateixi un 
accident que tingui o pugui tenir repercussions a l'exterior de la instal·lació. 
Sempre que una empresa té un accident, activa el seu Pla d'Emergència Interior (PEI) i 
immediatament ho comunica a les autoritats per tal que, si és necessari, s'activi el Pla d'Emergència 
Exterior. 
El Pla d'Emergència Exterior s'activa en funció de la categoria de l'accident, d'acord amb la 
classificació de l'estudi de seguretat i, si s'escau, amb l'anàlisi quantitativa de risc (AQR). 
Els PEE són Plans Especials de protecció civil, i com a tal 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.  
 
Al Gironès però, no hi ha cap PEE aprovat, sinó que aquests es concentren a l’Àrea de Tarragona, a 
l’Àrea de Tordera, l’Àrea del Baix Llobregat, el Port de Barcelona, a l’Àrea del Vallès, a Flix i Puig-
Reig. Els respectius Plans d'Emergència Exterior del sector químic, són el marc orgànic i funcional 
pensat per prevenir o, si s'escau, mitigar les conseqüències d'accidents greus de caràcter químic que 
puguin succeir a les respectives àrees. S'estableixen les funcions i l'esquema de coordinació de les 
autoritats i els serveis cridats a intervenir, així com els recursos humans i materials necessaris per 
aplicar-lo i les mesures de protecció idònies. 
 
3.1.2.4. Transport de mercaderies perilloses 
El pla de transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT) actualment es troba en tràmit 
d'homologació. 
Un cop homologat el pla, els diferents municipis afectats pel hauran de determinar, entre d’altres: 
- Les rutes de mercaderies perilloses al municipi 
- Les vies d’ordenació de trànsit de mercaderies perilloses, si n’hi ha 
- Zones d’aparcament 
- Els fluxos de mercaderies perilloses i els tipus de mercaderies transportades 
- Àrees o sectors d’afectació i elements vulnerables 
 
Segons el TRANSCAT els tipus d’accidents es classifiquen en diferents categories: 
• Categoria 0: Accidents (i incidents) en què el contingut no ha quedat afectat, ni pot quedar-hi 
• Categoria 1: Accidents en els quals el contingut ha quedat afectat o pot quedar-hi, però no hi ha 

afectació greu a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi ambient 
• Categoria 2: Accidents que malgrat són o poden ser importants, només poden afectar les 

persones, els béns i el medi ambient de l’entorn immediat 
• Categoria 3: Accidents que a més de l’entorn immediat puguin afectar altres zones més enllà de 

l’entorn immediat, incloent nuclis urbans o zones d’especial interès mediambiental. 
Pel què fa als criteris d’activació del pla, es considerarà situació d’alerta quan el contingut ha quedat 
afectat o pot quedar-hi però no hi ha hagut afectació a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi 
ambient. Es considerarà situació d’emergència aquelles situacions que poden afectar les persones, 
els béns i al medi ambient. 
 

3.1.2.5. Altres 
Els municipis han de disposar d’un Pla Bàsic d’Emergència Municipal en cas de tenir més de 20.000 
habitants, tenir la condició de ser turístic, tenir un risc especial per la seva situació geogràfica o 
activitat industrial o simplement per voluntat pròpia. 
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Els municipis que han de realitzar Plans d’Actuació Municipal (PAM) són els que tenen risc de tipus: 

⇒ Nuclear 

⇒ D’accidents greus amb substàncies perilloses 

⇒ D’accidents de transport de mercaderies perilloses  

⇒ D’inundacions 

⇒ D’incendis forestals 

⇒ Sísmic 

⇒ Altres, segons l’aparició de nous plans especials 

Els PAM formen part dels plans especials i proporcionen la resposta del municipi enfront a un risc 
concret. 

Els que tinguin riscos concrets no considerats especials poden elaborar plans específics com a 
resposta al risc que els afecta, com per exemple el risc de contaminació de sòls i d’aigües superficials 
i subterrànies, el risc de contaminació atmosfèrica, etc. 

Un altre tipus de plans de protecció són els d'autoprotecció per a empreses, centres i instal·lacions 
determinades que preveuen 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. 
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3.2. Balanç de l'aigua 
3.2.1. Abastament d'aigua 
3.2.1.1. Sistemes de captació, potabilització i distribució d'aigua de xarxa 
Es descriuen a continuació els principals sistemes de captació i tractament de l’aigua que es 
distribueix a través de les xarxes d’abastament dels municipis del Gironès. A la taula al final del text es 
pot veure més gràficament tota la informació descrita en aquest apartat. 
Pel que fa als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter, l’empresa subministradora tant del proveïment 
com de la distribució a la xarxa correspon a Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA, una societat 
mercantil que opera des de 1992, participada pels tres ajuntaments i socis privats. La captació es 
realitza a partir de les aigües superficials del riu Ter, concretament del sistema d’embassaments de 
Sau - Susqueda - Pasteral I - Pasteral II que mena l’aigua fins a la potabilitzadora de Montfullà, al 
municipi de Bescanó, la qual va entrar en funcionament l’any 1976. A banda d’aquests municipis pels 
quals funciona en baixa, el sistema també dóna cobertura en alta –mitjançant bombeig- als municipis 
de Bescanó, Vilablareix, Sant Julià de Ramis i Quart, al Gironès, així com també a un sector de la 
Costa Brava.  

El sistema de potabilització consisteix en un tractament de doble oxidació amb permanganat potàssic i 
diòxid de clor, el pas per uns decantadors lamelars i els filtres de sorra i carbó actiu. Després rep post 
cloració amb clor lliure i un tractament per fluoració. 
La planta de Montfullà, també obté l’aigua d’una captació superficial, la Sèquia Monar. 
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Figura 81: Mapa de la xarxa de subministrament d’aigua potable 
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El subministrament d’aigua potable al nucli urbà de Llagostera i a la urb. Llagostera Residencial el 
porta a terme l’empresa Cassà Depuració i Aigües SL així com a la veïna població de Cassà de la 
Selva.  
La resta de les urbanitzacions del municipi de Llagostera les subministra l’empresa Rec Madral 
Companyies d’Aigües SA, la qual s’abasteix d’una sèrie de pous situats a la zona coneguda com Can 
Prats. I per últim, la urbanització Mont-rei la subministra l’empresa Assessoria Montiel que s’abasteix 
d’un pou a 60 m de profunditat situat al mateix entorn. Aquests abastaments reben un tractament de 
cloració i/o recloració, segons el cas, en el mateixos dipòsits i posteriors. 
L’aigua potable subministrada per CASSA SL, procedeix de 4 pous (1 dels quals és de titularitat 
municipal) i del subministrament en alta d’aigua superficial del Ter del sistema Sau – Susqueda - 
Pasteral I - Pasteral II gestionat pel Consorci de la Costa Brava. L’aigua subterrània es condueix a una 
central de tractament o es sotmet a una precloració amb hipoclorit sòdic, el filtre amb llit de sorres i 
una post-cloració. El volum del sistema del Ter és tractat prèviament i segons especificacions ja 
anotades a la potabilitzadora de Montfullà. Sembla però, que l’aigua subministrada a Cassà de la 
Selva i Llagostera no seria sotmesa al tractament de fluoració. 
Les captacions i xarxes que es citen a continuació estan gestionades per l’empresa PRODAISA : 
El municipi de Fornells de la Selva s’abasteix a través de pous propis que reben una cloració simple 
en els dipòsits. Les previsions d’abastament en un futur preveuen connectar el sector que s’està 
desenvolupant al llarg de la carretera de Barcelona i part que pertany al municipi de Vilablareix al 
sistema d’abastament de Girona, ja que possiblement no es donarà a l’abast amb les captacions 
actuals. 
Sant Gregori s’abasteix de pous propis, amb les captacions subterrànies situades entre el Llémena i el 
Ter. Subministra aigua a partir d’una cloració convencional. S’exclou el sector de la urbanització Solé 
que ho fa a través de pous particulars i altres disseminats del municipi. El polígon de la Jueria 
s’abasteix d’uns altres pous municipals, amb problemes per la presència de nitrats. Possiblement es 
connectaran amb la resta de pous de Sant Gregori. 
Canet d’Adri disposa de pous propis que reben cloració. 
El nucli de Medinyà -pertany al municipi de Sant Julià de Ramis-, disposa d’un pou propi que rep 
cloració convencional.  
El municipi de Celrà disposa de potabilitzadora pròpia amb les captacions situades a la vora del Ter. 
Es va aprofitar l’estructura d’una antiga depuradora per realitzar-hi un tractament de potabilització que 
consisteix en una decantació, i filtració per llit de sorra. Principalment pateixen de contaminació per 
amoníacs i nitrits que tradicionalment s’han atribuït als abocaments de la depuradora de Girona tot i 
que no és segur; així com per l’elevada presència de ferro i manganès a resultes de la pròpia 
composició del sòl. S’ha proposat de millorar el sistema de potabilització mitjançant el filtre per carbó 
actiu, ja que les dues problemàtiques que presenta l’aigua de boca són difícils de tractar 
conjuntament. Per prevenció, es realitza un control de la presència d’hidrocarburs en tota la zona, 
però que no ha manifestat incidències destacables. 
Bordils disposa de pous propis que apliquen una cloració al dipòsit. Tenen problemes de nitrats, que 
habitualment es troben en concentracions al voltant dels límits que exigeix la normativa, associat a la 
contaminació per l’aplicació d’adobs en agricultura. Existeix un projecte de connexió amb Celrà que 
per efecte de dilució, rebaixaria la concentració de nitrats.  
El municipi de Flaçà manifesta una simptomatologia similar a la de Bordils. Arrel d’un estudi 
hidrogeològic es va determinar que a mesura que s’aproximava cap al Ter, l’aigua presentava 
concentracions menors de nitrats, però al seu torn tenia puntes de ferro i manganès. L’Ajuntament ha 
elaborat un projecte per tal d’arribar a captar les aigües en algun punt proper al Ter i realitzar una 
filtració en continu, projecte que està en procés d’execució. 
Sant Jordi Desvalls disposa d’una captació subterrània que rep cloració. Des de fa uns quants anys ha 
manifestat problemes amb la concentració de nitrats. S’estan estudiant alternatives per a l’abastament 
d’aquesta població. 
Viladasens té captacions amb elevades concentracions de nitrats des de fa temps. Reben cloració 
convencional. El veïnat de Fallins s’abasteix amb una altra captació. S’ha localitzat un pou sense 
nitrats i l’abastament es pot realitzar per l’efecte dilució entre aquestes dues aigües. 
Llambilles rep l’aigua des de la captació del Pasteral a través del sistema del Consorci de la Costa 
Brava. 
Campllong presenta una dispersió en la situació dels habitatges, fet que els condiciona a què cada 
sector s’abasteix dels seus propis pous. El polígons industrial de Campllong que està al límit amb 
Riudellots s’abasteix del mateix pou que el nucli de Campllong, però a la llarga farà falta trobar una 
altra captació per donar servei al creixement previst. Té elevades concentracions de fluor ja que 
pertany a la conca de l’Onyar. 
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De la resta de municipis de la comarca, no es disposa de suficient informació per esmentar si són 
gestionats per altres empreses, a nivell municipal o bé no tenen xarxa d’abastament. Més aviat hom 
es decanta cap a la possibilitat que no existeixi cap xarxa d’abastament per tractar-se de nuclis de 
molt poca població. Aquest podria ser el cas de Juià, Sant Martí Vell, Madremanya, Sant Andreu 
Salou, Cervià de Ter – on poden existir problemes amb la presència d’arsènic o  Sant Joan de Mollet - 
sembla que hi ha dues captacions i segurament presenten nitrats -. 
Sant Martí de Llémena s’abasteix de pous propis que reben una cloració. Tant sols disposa d’una 
petita xarxa de distribució amb tres abonats: L’Ajuntament, la rectoria i el dispensari. La resta 
d’habitants consumeixen aigua de pous privats. 
 
Taula 20: Sistemes d’abastament d’aigua potable als municipis 

Municipis 
Estació de 
Tractament 

d'Aigua 
Potable 

Característiques principals de 
l'ETAP 

Empresa/ses 
explotadores de la 

planta de tractament 
i/o distribució 

Qualitat de l'aigua de 
xarxa 

BESCANO, GIRONA, 
QUART, SALT, SANT 
JULIÀ DE RAMIS, 
SARRIÀ DE TER I 
VILABLAREIX 

Montfullà 

Captació de les aigües 
superficials del Ter, 
embassament-Sau-Susqueda-El 
Pasteral I-El Pasterall II i de la 
sèquia Monar. Potabilització 
mitjançant tractament, Físic-
químic, decantació i filtre de 
sorra i carbó actiu. Cloració i 
fluoració. 

Aigües de Girona, Salt 
i Sarrià de Ter 

Sense incidències 
destacables 

CASSA DE LA 
SELVA Cassà 

Captació subterrània al municipi 
i captació superficial del Ter del 
sistema Sau-Susqueda-
PasteralI-Pasteral II 

Cassà Depuració i 
Aigües SL 

Problemes puntuals 
amb els nitrats 
solventats 
majoritàriament per 
efecte dilució 

LLAGOSTERA Cassà 

Captació subterrània al municipi 
amb cloració i captació 
superficial del Ter del sistema 
Sau-Susqueda-Pasteral I-
Pasteral II 

Segons sector: Cassà 
Depuració i Aigües SL 
/ Rec Madral 
Companyies d'Aigües 
SA /Assessoria 
Montiel 

Problemes amb les 
concentracions de 
manganès i nitrats en 
alguns pous 
d'abastament 
municipal 

LLAMBILLES Cassà 
Captació superficial del Ter del 
sistema Sau-Susqueda-
PasteralI-Pasteral II 

Cassà Depuració i 
Aigües SL Ídem Cassà 

 

Municipis Captació Tractament Empresa 
distribuïdora 

Qualitat de l'aigua de 
xarxa 

AIGUAVIVA Pous propis Cloració simple Prodaisa Sense incidències 
destacables 

BORDILS Pous propis Cloració simple Prodaisa 

Problemes amb els 
nitrats associats a 
l'aplicació d'adobs en 
agricultura. 

CAMPLLONG Pous propis en cada sector Problemes amb la 
presència de fluor 

CELRA Captacions 
superficials al Ter 

 Tractament físic-
químic i llit de sorra. 
Cloració. 

Prodaisa 

Problemes d'amoníac i 
nitrits, resolts per 
efecte dilució. Elevada 
presència de ferro i 
manganès pròpia del 
terreny. 

CERVIA DE TER Pous propis Cloració simple Ajuntament 

Un pou presenta 
problemes d'arsènic 
que es pot resoldre 
per efecte dilució 

FLAÇÀ Pous propis Cloració simple Prodaisa 
Problemes amb els 
nitrats associats a 
l'agricultura 

CELRÀ Captacions 
superficials al Ter 

 Tractament físic-
químic i llit de sorra. 
Cloració. 

Prodaisa 

Problemes d'amoníac i 
nitrits, resolts per 
efecte dilució. Elevada 
presència de ferro i 
manganès pròpia del 
terreny. 

FORNELLS DE LA 
SELVA Pous propis Cloració simple Prodaisa Sense incidències 

destacables 
JUIÀ En fase d’obres per disposar d’abastament de xarxa. Actualment es fa a través de pous propis dels 

habitatges 
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Municipis Captació Tractament Empresa 
distribuïdora 

Qualitat de l'aigua de 
xarxa 

MADREMANYA Pous en el municipi de 
Corçà Cloració simple 

Mancomunitat 
intermunicipal 
d'Aigües 

Abasta a Corçà, 
Cruïlles, Sant Sadurní 
de l'Heura i 
Madremanya. Té 
problemàtica amb els 
nivells de nitrats. 

SANT ANDREU SALOU No disposa de cap sistema de potabilització en xarxa, totes les masies disposen d’abastament propi 

SANT GREGORI Pous propis Cloració simple Prodaisa 
Polígon de la Jueria 
amb problemes de 
nitrats 

SANT JORDI DESVALLS Pous propis Cloració simple Ajuntament Problemes amb els 
nitrats. 

SANT MARTÍ DE 
LLÉMENA 

Pous propis que reben cloració amb una xarxa de tres abonats. La resta són habitatges amb 
abastament propi 

VILADASENS Pous propis Cloració simple Ajuntament Problemes amb els 
nitrats 

SANT MARTI VELL Pous propis cloració simple Ajuntament   
CANET D’ADRI SENSE DADES 
SANT JOAN DE 
MOLLET SENSE DADES 

Font: Elaboració pròpia i consulta a les companyies distribuïdores. 

 
3.2.1.2. Abastament de fonts pròpies  
A partir del Registre d'Aigües de l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) es pot extreure informació sobre 
el volum d'aigua concedit per a diferents usuaris en la seva explotació bé subterrània o superficial. Tot 
i que aquesta informació ha estat sol·licitada formalment a l’administració autonòmica, a dates 
d’enguany, tant sols s’ha pogut obtenir dades sobre el cabal instantani concedit en algunes 
concessions, valors que no són suficients per treballar amb comparatives ni fer balanços globals sobre 
els sectors productius. 
En els següents punts del capítol dedicat al consum sectorial es tractarà amb més detall el volum 
d'aigua subterrània, és a dir de fonts d'abastament pròpies, pel què tant sols es procedirà a descriure 
les activitats que han sol·licitat la concessió per al proveïment d'aigua superficial. 
S'ha de tenir en compte però, que el nivell de la documentació emprada conté mancances en alguns 
camps consultats. Hi ha concessions per les quals no es detalla el volum concedit, tampoc la conca 
d'extracció, ni el seu origen (superficial o subterrani). Per tant, s'ha treballat amb les dades 
efectivament detallades fet que pot donar lloc a un cert desviament dels resultats. 
 
A. Aigües superficials 
L'aprofitament de les aigües superficials a la comarca, segons el número de concessions enumerades 
en el Registre d'Aigües, és principalment per al reg agrícola o les activitats vinculades tals com 
podrien ser la ramaderia i cria de bestiar. Es troben citades algunes comunitats de regants (Bescanó, 
Sant Martí de Llémena, Celrà, a Girona la CC. RR Riera d'Osor ) com a usuaris titulars. 
L'ús per a l'abastament hi consten alguns ajuntaments (Cassà de la Selva, Girona) i altres particulars 
que en serien els concessionaris. 
S'especifica un ús no consumptiu del recurs aigua, l'hidroelèctric, que malgrat retornar l'aigua al medi, 
no s'ha de menystenir el seu potencial d'afectació als cursos d'aigua. 

Taula 21: Volum concedit per l'ús d'aigües superficials  

Ús Núm. de 
concessions

Conques 
afectades 

Industrial 4 Ter 

Agrícola-reg agrícola 27 Baix Ter i Daró 

Domèstic- Abastament 8 SD 

Recreatiu 1 Baix Ter i Daró 

No especificat 2 SD 

Hidroelèctric (ús no consumptiu) 5 SD 

Total 47  

Font: Elaboració pròpia a partir del Registre d'Aigües de l'ACA. SD : Sense Dades 
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3.2.1.3. Descripció de les xarxes de proveïment i distribució 
En aquest estudi, i tant sols a nivells indicatiu, s'ha fet una extracció de la informació obtinguda a 
través dels documents de descripció dels PALS de la comarca elaborats fins a finals de novembre de 
2005 sobre les xarxes de proveïment i distribució de l'aigua d'abastament. 
La majoria dels PALS consultats destaquen que l'estructura dels materials de la xarxa està formada 
per canonades de fibrociment, fosa dúctil, polietilè i altres materials com ara el ferro. Les més 
abundants són les de fibrociment, tot i que a poc a poc van essent substituïdes -depenent de les 
prioritats de sengles Plans Directors- per canonades de polietilè, així com les de fosa dúctil. En alguns 
municipis, com ara Salt i Girona, no es fan servir canonades de PVC.  
L'antiguitat de les xarxes és molt variable i un factor decisiu que destaquen moltes empreses de 
proveïment en la valoració de les pèrdues i rendiments del sistema. 
 
3.2.1.3. Pèrdues de xarxa  
Des del circuit de canonades per on es realitza el transport de l’aigua potable fins als dipòsits 
d’emmagatzematge i d'aquests a cadascun dels punts d'abastament, pateix tota una sèrie de pèrdues, 
que es poden avaluar per la diferència entre el comptatge dels m3 posats a la xarxa i els m3 
comptabilitzats a través de facturació. 
Les pèrdues provenen de les deficiències en les calibracions dels aparells de mesura, les pèrdues o 
fugues i avaries de la pròpia xarxa de distribució, les preses no comptabilitzades, entre d’altres o les 
reparacions efectuades a la xarxa. 
Els circuits de canonades pot ser molt extens: segons dades de Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, 
SA hi ha més de 430km de xarxa de transport i distribució de l’aigua en el seu sector. Es sol 
considerar un nivell de pèrdues excessives més enllà del 20% del volum lliurat a xarxa. 
Com a exemple, de la descripció dels PALS, el municipi de Girona, va estimar l’any 2001 unes 
pèrdues de poc més del 20%, una xifra que ha anat de davallada des dels anys anteriors (del 22,2% 
l’any 1998). A Llagostera entre 1996 i el 2001 es calcula que hi ha hagut un decrement del volum 
d’incontrolats de més del 25% a un 19,96%. Un cas similar es dóna a Cassà de la Selva, en què de 
1996 al 2000, exceptuant l'any 1997, augmenta el seu rendiment en l'abastament d'aigua, passant 
d'un 22,9% d'incontrolats a un 21,5%. En el cas de Salt, les pèrdues estimades són tant sols del 8,6% 
l'any 2000.   
A partir d'aquestes dades, no obstant, no es pot fer extensiva la situació de pèrdues a la resta de la 
comarca però sí que es pot concloure que per a un rang de població d'aproximadament el 70% del 
territori, les pèrdues a la xarxa es troben dins d'uns nivells considerats raonables. 
En converses amb l’empresa Prodaisa, destaquen el nivell de pèrdues que té actualment la xarxa de 
Fornells de la Selva, sembla ser que tot i disposar de canonades de polietilè, el material no garanteix 
amb prou garanties un rendiment satisfactori. 
 
 
3.2.2. Consum d'aigua i qualitat de l'aigua de consum 
3.2.1.1. Consum sectorial o per usos 
A. Consum domèstic 
Per al consum domèstic s’han pogut obtenir les dades facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua 
dels volums facturats en concepte de cànon de l’aigua. La despesa hídrica del sector a la comarca del 
Gironès és de 8.205.312 m3.  
Els consums procedents de la xarxa d'abastament més importants en valors absoluts corresponen al 
municipi de Girona amb prop de 5 milions de m3 i Salt amb 915 mil m3. En una segona franja hi han 
els municipis de Llagostera i Cassà de la Selva, amb 379.000 i 478.000 m3 respectivament. Els 
municipis amb menys consum de xarxa són Campllong, Juià, i Sant Martí Vell, tot i que alguns no són 
els que tenen menys població censada. 
Per tal de realitzar una estimació del consum d'aigua domèstic a partir de fonts pròpies s'ha fet una 
petita operació comprovant quin hauria de ser el volum domèstic total aplicant la mitja de consum per 
habitant i dia (175 litres) i realitzant la diferència entre el consum estimat i el consum real facturat.  Si 
s'aplica al volum resultant la divisió per 175, s'obtindrà la població que no s'abasteix d'aigua de xarxa. 
Aquesta mitjana es sol prendre d’altres Agendes 21 per a realitzar aquesta mena d’operacions. 
 
Els resultats de l'operació matemàtica són: un volum estimat de fonts pròpies de 1.321.836 m6, el 16% 
del consum domèstic que equivaldria a una població d'uns 7.500 habitants, representant un 5% dels 
censos comarcals. A la taula següent, es poden veure els resultats d’aquestes operacions: 
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Taula 22: Volums de XARXA anuals facturats en concepte de cànon de l'aigua i estimació de 
la població abastada per fonts pròpies 

Municipis 
Consum 
domèstic 

facturat (m3) 

Consum domèstic 
estimat           

(175 l/hab/dia) 

Diferència 
entre xarxa i 

estimat  

Habitants estimats 
amb abastament de 

fonts pròpies 

AIGUAVIVA 16.682 37.495 20.813 119 

BESCANO 142.350 225.159 82.809 473 

BORDILS 78.254 90.830 12.576 72 

CAMPLLONG 6.973 21.590 14.617 84 

CANET D'ADRI 44.407 33.151 -11.256 -64 

CASSA DE LA SELVA 478.757 520.581 41.824 239 

CELRA 182.048 196.224 14.176 81 

CERVIA DE TER 51.268 44.840 -6.428 -37 

FLAÇA 64.906 57.488 -7.419 -42 

FORNELLS DE LA SELVA 121.546 108.013 -13.533 -77 

GIRONA 4.856.933 5.187.928 330.995 1891 

JUIA 695 16.735 16.040 92 

LLAGOSTERA 379.764 401.965 22.201 127 

LLAMBILLES 14.775 32.193 17.418 100 

MADREMANYA 36.195 12.009 -24.187 -138 

QUART 141.464 165.181 23.717 136 

SALT 915.663 1.565.768 650.105 3715 

SANT GREGORI 116.210 165.436 49.226 281 

SANT JOAN DE MOLLET 12.960 26.764 13.804 79 

SANT JORDI DESVALLS 58.082 40.241 -17.841 -102 

SANT JULIÀ DE RAMIS 149.888 143.080 -6.808 -39 

SANT MARTÍ DE LLEMENA 27.494 12.200 -15.294 -87 

SANT MARTI VELL 7.488 31.107 23.619 135 

SARRIA DE TER 183.505 246.430 62.925 360 

VILABLAREIX 98.910 134.074 35.164 201 

VILADASENS 18.095 10.667 -7.428 -42 

Total 8.205.312 9.527.148 1.321.836 7553 

Font: Elaboració pròpia i Agència Catalana de l'Aigua (any 2003) 
 

Per bé que aquestes dades són una aproximació al comportament en termes mitjos de la comarca, 
cada municipi pot presentar singularitats en el subministre domèstic, com ara Salt on segons el PALS 
un 30% de la població s'abasteix de fonts pròpies, entre d'altres exemples. 
 
B. Consum industrial 
L’anàlisi del consum industrial s’ha realitzat a partir de les Declaracions Bàsiques i Abreujades que les 
empreses han de realitzar –en determinats supòsits de consum- per tal de fer completar la Declaració 
d’Ús i Contaminació de l’Aigua (DUCA) exigida per l’Agència Catalana de l’Aigua. Les dades s’han 
obtingut per l’anualitat 2003, ja per al 2004, mancaven certes xifres de l’últim trimestre. 
El total de consum de la comarca del Gironès per al sistema d’abastament en xarxa és de 686.427 m3 
i per al conjunt de fonts pròpies de 8.958.837m3. Aquests valors representen una proporció clarament 
decantada cap a l’abastament a partir de pous i fonts pròpies, del 93%, respecte el 7% que tan sols 
representa el consum industrial de xarxa.  
Tanmateix cal destacar algunes singularitats. En els municipis d’Aiguaviva, Bordils i Cassà de la Selva 
els consums industrials es reparteixen equitativament en fonts pròpies i xarxa i només en el cas de 
Canet d’Adri i Celrà, el percentatge d’aigua de xarxa és superior al 95%. 
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Pel que fa als grans consumidors, el sector de les papereres a Flaçà i Sarrià de Ter representen un 
consum molt important fins i tot respecte el total, així com a Girona dues empreses extreuen 
1.396.000 m3 per a l’elaboració de cafè, té i infusions i 3.117.870m3 equivalen una sola empresa del 
sector de neteja de vies públiques i tractament de rebuig. 
En total 4 empreses del Gironès representen prop del 80% del consum industrial i 11 assoleixen més 
de 92%. Es poden veure en la taula adjunta el tipus d’empreses destacades segons el municipi on 
pertanyin. 
De l’anàlisi dels volums facturats al sector industrial en concepte de cànon de l’aigua, els consums de 
xarxa representen un 19% i els consums de fonts pròpies un 81%, una proporció sensiblement 
diferent a la considerada segons la DUCA. La diferència en valor absolut entre volums declarats i 
volums facturats és de 1.769.283m3. Aquesta diferència rau en el fet que els volums facturats poden 
contenir també els consums mínims o per blocs, independents del consum real. A la DUCA, s’obté el 
volum real consumit de l’any anterior. 
 
Taula 23: Cabal abastat declarat per consumidors industrials (DUCA abreujada i simplificada)  

Municipis Total 
xarxa 

Total fonts 
pròpies 

Total consum 
industrial 

% Xarxa 
sobre 
fonts 

pròpies 

% Fonts 
pròpies 
sobre 
xarxa 

Grans consumidors 

AIGUAVIVA 32.555 26.453 59.008 55 45  

BESCANO 8.077 274.164 282.241 3 97 Tenyiment de tèxtil 
160.000m3 

BORDILS 8.744 6.148 14.892 59 41  

CAMPLLONG 5.000 156.967 161.967 3 97 Fabricació de productes 
càrnics 108.000m3 

CANET D'ADRI 2 0 2 100 0  

CASSA DE LA SELVA 39.696 49.163 88.859 45 55  

CELRA 416.729 21.339 438.068 95 5 
Fabricació de productes 

farmacèutics de base 
227.500m3 (2 empreses)

CERVIA DE TER 884 234.124 235.008 0 100 Fabricació de coles i 
gelatines 230.000m3 

FLAÇA 2.194 1.077.479 1.079.673 0 100 Fabricació de paper i 
cartró 1.075.000m3 

FORNELLS DE LA SELVA 1.330 7.490 8.820 15 85  

GIRONA 109.828 4.609.598 4.719.426 2 98 

Consum, elaboració de 
cafè, tè i infusions, 

1,396,000m3 i  Activitat de 
neteja de vies públiques i 

tractament de rebuig 
3.117.870m3 

JUIA 0 30.407 30.407 0 100  

LLAGOSTERA 12.601 41.107 53.708 23 77  

LLAMBILLES 2.380 10.098 12.478 19 81  

MADREMANYA* 0 0 0    

QUART 4.152 38.213 42.365 10 90  

SALT 10.068 368.893 378.961 3 97 
Sacrifici de bestiar i 

conservació de 280,000 (2 
empreses) 

SANT GREGORI 1.136 191.477 192.613 1 99  

SANT JOAN DE MOLLET* 0 0 0    

SANT JORDI DESVALLS 90 4.979 5.069 2 98  

SANT JULIÀ DE RAMIS 10.181 263.850 274.031 4 96 
Gestió d'altres 

instal.lacions esportives 
190,000 3 

SANT MARTÍ DE LLEMENA* 0 0 0    
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Municipis Total 
xarxa 

Total fonts 
pròpies 

Total consum 
industrial 

% Xarxa 
sobre 
fonts 

pròpies 

% Fonts 
pròpies 
sobre 
xarxa 

Grans consumidors 

SANT MARTI VELL* 0 0 0    

SARRIA DE TER 17.900 1.546.003 1.563.903 1 99 Paperera 1,544,100 m3 

VILABLAREIX 2.880 885 3.765 76 24  

VILADASENS 0 0 0    

Total 686.427 8.958.837 9.645.264 7 93 11 grans consumidors 
/consum: 8.328.470 m3 

Font: Agència Catalana de l'Aigua 

 
 
 
Taula 24:Volums anuals facturats en concepte de cànon de l'aigua  (m3, any 2003) 

Municipis 

Volum fonts 
pròpies 

(establiments 
industrials 

amb DUCA B i 
S + DA i Dom)

Volum 
Xarxa  

Total vol 
facturats 

(xarxa + fonts 
pròpies) 

% vol fact 
xarxa 

% Vol fact 
fonts 

pròpies 

Desviació 
DUCA/volum facturat

AIGUAVIVA 21.032 26.743 47.775 56,0 44,0 11.233 

BESCANO 289.420 13.980 303.400 4,6 95,4 -21.159 

BORDILS 8.340 12.341 20.681 59,7 40,3 -5.789 

CAMPLLONG 157.562 4.824 162.386 3,0 97,0 -419 

CANET D'ADRI 0 1.141 1.141   -1.139 

CASSA DE LA SELVA 48.223 106.546 154.769 68,8 31,2 -65.910 

CELRA 31.861 468.191 500.052 93,6 6,4 -61.984 

CERVIA DE TER 334.506 5.172 339.678 1,5 98,5 -104.670 

FLAÇA 980.156 1.234 981.390 0,1 99,9 98.283 

FORNELLS DE LA SELVA 4.314 29.634 33.948 87,3 12,7 -25.128 

GIRONA 4.714.108 1.183.257 5.897.365 20,1 79,9 -1.177.939 

JUIA 44.310 0 44.310 0,0 100,0 -13.903 

LLAGOSTERA 40.201 65.309 105.510 61,9 38,1 -51.802 

LLAMBILLES 9.855 2.116 11.971 17,7 82,3 507 

MADREMANYA 0 722 722   -722 

QUART 27.380 8.948 36.328 24,6 75,4 6.037 

SALT 369.652 115.724 485.376 23,8 76,2 -106.415 

SANT GREGORI 202.276 9.133 211.409 4,3 95,7 -18.796 

SANT JOAN DE MOLLET 0 1.440 1.440   -1.440 

SANT JORDI DESVALLS 3.540 18.658 22.198 84,1 15,9 -17.129 

SANT JULIÀ DE RAMIS 343.488 33.274 376.762 8,8 91,2 -102.731 

SANT MARTÍ DE LLEMENA 183 183 366 50,0 50,0 -366 

SANT MARTI VELL 325 0 325 0,0 100,0 -325 

SARRIA DE TER 1.597.365 48.660 1.646.025 3,0 97,0 -82.122 

VILABLAREIX 1.659 24.160 25.819 93,6 6,4 -22.054 

VILADASENS 0 3.401 3.401   -3.401 

Total 9.229.756 2.184.791 11.414.547 19,1 80,9 -1.769.283 

Font: Elaboració pròpia i Agència Catalana de l'Aigua 
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C. Consum agrícola-regadiu 
En la taula que s'adjunta a continuació hom ha estimat el consum destinat a l'ús agrícola per al 
regadiu de les zones productives del sector primari. Els càlculs s'han fet d'acord amb el valor d'1l/s/ha, 
amb una mitja de 8 hores diàries de reg i 200 dies al llarg de l'any, una estimació mitjana del consum 
dels conreus de regadiu aplicades per perits agrònoms. 
Els valors per aquests càlculs han estimat un consum per regadiu de 37.831.680 m3, amb les dades 
de superfície obtingudes del cens agrari de 1999.  
 

Taula 25: Estimació del consum d'aigua per agricultura 

Superfície Agrària útil (SAU) de REGADIU Superfície     
(ha) 

Consum estimat 
(l/any) 

Terres llaurades 

Herbacis (guarets i hortes) 

Fruiters i oliverar 

Vinya i altres 

5678 
601 
250 

32.705.280.000 
3.461.760.000 
1.440.000.000 

Pastures permanents 

Prats o prades permanents 
39 224.640.000 

Total  37.831.680.000 l/any 

Total  37.831.680 m3/any 
SAU: Superfície Agrària Útil 
Font: Elaboració pròpia amb dades censals IDESCAT, 1999 

 
D. Consum agropecuari 
El consum d'aigua per l'activitat ramadera es pot calcular a partir de les equivalències aplicades per 
cada unitat ramadera. El resultat plasmat en la taula següent és de 344.118 m3 per al cens 
agropecuari de l'any 1999.  
 
Taula 26: Estimació del consum d'aigua per l'activitat ramadera 
Equivalències aplicades segons mitjanes aplicades per pèrits agrònoms 

Boví, porcí i equí 20 l/UR/dia 

Aviram, conills 4 l/UR/dia 

Oví, cabrum 10 l/UR/dia 

 

Unitats Boví Oví Cabrum Porcí Aviram Conilles mares Equins 

UR 14684 1372 118 30065 7240 127 172 

Estimat litres 293680 13720 1180 601300 28960 508 3440 

 

TOTAL 

litres/dia m3/dia m3/any 

942.788 942,78 344.118 
UR: Unitats Ramaderes 
Font: Elaboració pròpia amb dades censals IDESCAT, 1999 

 
L'origen d'aquest consum s'estima que és gairebé del 100% de fonts pròpies. 
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E. Resum del consum sectorial 
Com a resum global de totes les dades aportades en els 
apartats anteriors sobre consums sectorials, es desprèn 
que el 64% del consum d’aigua correspon a l’activitat 
agrícola, un 19% a l'ús industrial, seguidament un 16% al 
consum domèstic i un escàs 1% a l'activitat ramadera. 

 

Els valors a mode de síntesi es troben recollits en la 
taula següent: 
 
 

Taula 27: Resum del consums sectorial (m3) 

Sector Fonts pròpies Font de les dades Xarxa Font de les dades Total 

Domèstic 
1.321.836 

Amb estimació de la 
quantitat de 

persones sense 
xarxa 

8.205.312 

Volums facturats en 
concepte de cànon de 

l'aigua 9.536.346 

Industrial 
 

Font: Volum 
concedit al Registre 

d'Aigües 
_ _ _ 

 8.958.837 DUCA 686.427 DUCA 9.645.264 

 
9.229.756 

Volum facturat en 
concepte de cànon 
de l'aigua (2003) 

2.184.791 
Volums facturats en 

concepte de cànon de 
l'aigua 

11.414.547

Agrícola 
37.831.680 

Estimació a partir de la SAU (1999)  37.831.680

Ramader 
344.118 

Estimació a partir de 
les UR (1999) _ 

 344.118 

 
 

 
 

TOTAL 68.762.757

Font: Agència Catalana de l'Aigua i estimacions pròpies 

 
En total a la comarca es consumeixen a l’any 68,76 hm3 d’aigua. 
 
3.2.1.2 Consum segons l'origen 
L'abastament de la xarxa pública, dóna servei 
principalment al consumidor domèstic o 
assimilable, en un 79% de la demanda total. El 
teixit industrial representa el 21% de la 
demanda restant. Es consideren pràcticament 
nuls els proveïments de xarxa per als àmbits 
agrícoles i ramader -a banda de petites hortes 
familiars o cria d'animals en règim de 
subsistència-, que obtenen en exclusiva el 
recurs mitjançant l'explotació de fonts pròpies 
d'aigua. 
 
L'abastament mitjançant les fonts pròpies es 
decanta cap a l'activitat agrícola, amb un 77% 
del volum total, l'ús industrial que segueix a 
distància amb un 19% dels m3, i un discret 
volum domèstic -estimat- i 1% de les granges i 
demés explotacions ramaderes. 
 
 
 

Domèstic
16%

Industrial
19%Agrícola

64%

Ramader
1%

Figura 82: Distribució del consum d'aigua segons l'ús

Font: Agència Catalana de l'Aigua i estimacions 
pròpies

Font: Agència Catalana de l'Aigua

Domèstic
79%

Industrial
21%

Ramader
0%

Agrícola
0%

Figura 83: Distribució sectorial del consum d'aigua de xarxa 

Industrial
19%

Agrícola
77%

Ramader
1%

Domèstic
3%

Figura 84: Distribució sectorial del consum d'aigua de 
fonts pròpies 

Font: Agència Catalana de l'Aigua i estimacions pròpies
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3.2.1.3. Consum per càpita 
El consum per càpita dels municipis de la comarca del Gironès s'ha calculat a partir de les dades 
aportades per l'Agència Catalana de l'Aigua en relació amb els volums domèstics de xarxa facturats 
en concepte de cànon de l'aigua. 
Si bé com s'ha comentat anteriorment es considera un consum mitjà de 175l/hab/dia com a indicador 
estàndard, les dades fan palès dos grups de municipis en funció de la superació o no d'aquesta 
mitjana. Aquests són: 
 
A. Municipis amb un consum domèstic de xarxa de més de 230 l/hab/dia 
Canet d'Adri (234 l/hab/dia), Madremanya (527 l/hab/dia), Sant Jordi Desvalls (252 l/hab/dia), Sant 
Martí de Llémena (394 l/hab/dia), Viladasens (296 l/hab/dia). 
Els consums tan esbiaixats d'aquesta mitjana poden correspondre bé a deficiències en les 
facturacions, bé a una població flotant no censada amb generació de consums important, bé a 
consums de sectors no domèstics no discriminats en el còmput dels consums.  
 
B. Municipis amb un consum domèstic de xarxa de menys de 100 l/hab/dia 
Aiguaviva (78 l/hab/dia), Campllong (56.5 l/hab/dia); Juià (7.3 l/hab/dia) -aquesta xifra molt 
infravalorada perquè segurament molta part de població, estimat 92 ps, consumeix de fonts pròpies-, 
Llambilles (80 l/hab/dia), Sant Joan de Mollet (84 l/hab/dia), Sant Martí Vell (42 l/hab/dia) -amb unes 
100 ps estimades amb consum de fonts pròpies- . 
La resta de municipis es mantenen a l'entorn de l'indicador, tal i com es pot comprovar en la taula 
següent: 
 
 

 

Figura 85: Consum d’aigua per municipis 

Llegenda
Consum d'aigua
Litres/habitant/dia

301 - 528

201 - 300

151 - 200

101 - 150

51 - 100

11 - 50

0 - 10 0 4 8 122
Kilometers ´

Font: ACA i IDESCAT 
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Taula 28:Volums domèstics de XARXA anuals facturats en concepte de cànon de l'aigua (2003) 

Municipis Consum (m3) Població 
(habitants) 

Consum per habitant 
(l/hab/dia) 

AIGUAVIVA 16.682 587 77,9 

BESCANO 142.350 3.525 110,6 

BORDILS 78.254 1422 150,8 

CAMPLLONG 6.973 338 56,5 

CANET D'ADRI 44.407 519 234,4 

CASSA DE LA SELVA 478.757 8.150 160,9 

CELRA 182.048 3.072 162,4 

CERVIA DE TER 51.268 702 200,1 

FLAÇA 64.906 900 197,6 

FORNELLS DE LA SELVA 121.546 1.691 196,9 

GIRONA 4.856.933 81.220 163,8 

JUIA* 695 262 7,3 

LLAGOSTERA 379.764 6.293 165,3 

LLAMBILLES 14.775 504 80,3 

MADREMANYA 36.195 188 527,5 

QUART 141.464 2.586 149,9 

SALT 915.663 24.513 102,3 

SANT GREGORI 116.210 2.590 122,9 

SANT JOAN DE MOLLET 12.960 419 84,7 

SANT JORDI DESVALLS 58.082 630 252,6 

SANT JULIÀ DE RAMIS 149.888 2.240 183,3 

SANT MARTÍ DE LLEMENA 27.494 191 394,4 

SANT MARTI VELL 7.488 487 42,1 

SARRIA DE TER 183.505 3.858 130,3 

VILABLAREIX 98.910 2.099 129,1 

VILADASENS 18.095 167 296,9 

Total 8.205.312 149.153 150,7 

*Juià, dades per al 2004, 2003 marca consum 0, el consum és massa petit per tenir-lo en compte, s'ha de 
proveir de fonts pròpies 
Font: ACA i IDESCAT. 

 
3.2.1.4. Consum estacional 
El consum estacional hom l'establirà per aquells municipis pels quals disposa d'una major quantitat de 
dades respecte els volums d'aigua de xarxa. Aquests són, com ha esdevingut en els punts 
precedents, els municipis que disposen de PALS. 
Per als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter (més del 70% de la població del Gironès) el consum 
trimestral mostra poca variabilitat, així com també ho denota l'estació depuradora d'aigües residuals 
de Campdorà que tracta el sanejament d'aquestes urbs. 
La població estacional en termes d'equivalència a temps complet anual (ETCA) calculada per l'Institut 
d'estadística de Catalunya per l'any 2003, preveia per a Girona una població ETCA de 86.013 hab., o 
sigui de 4.793 habitants més, un 5,5%. Altres municipis amb més de 5.000 habitants presenten una 
població ETCA en termes negatius (Cassà de la Selva i Salt) i Llagostera només afegeix 190 hab. 
ETCA. 
En resum, la població ETCA no afegeix un volum de gent estacional significatiu, que en termes 
generals es trobarien a l'entorn del 5% de la població comarcal. 
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3.2.1.5. Evolució del consum i tendències futures  
 
En el municipi de Girona, pel qual es disposa de dades de consum d'aigua domèstica en la sèrie 
1997-2001, l'evolució de la demanda d'aigua de xarxa ha estat d’un increment del 10%; per a Sarrià 
de Ter, durant el període 1990-1997, paradoxalment rep una disminució del consum d'aigua del 33%, 
vinculat fortament al descens de la demanda industrial que pateix durant el 1992-1993. L'escenari és 
ben divers segons el municipi que es prengui de referència. 
La figura de la dreta mostra 4 escenaris 
de creixement diferent de la comarca del 
Gironès. Tots quatre, mostren un 
creixement positiu, però els especialistes 
en la matèria aposten per considerar que 
l’escenari més probable serà el mitjà-alt, 
per la qual cosa la població del Gironès 
pot créixer al voltant d’un 17%, situant-se 
en 184.375 habitants a l’any 2015. 
Amb la consideració que la població 
consumirà el mateix volum d’aigua per 
càpita a l’any 2015, es determina que el 
volum total serà d’uns 11,7 hm3  anuals. 
L’increment resultant del càlcul és del 
23,1% respecte el consum actual.  
 
 
 
En general, es preveu un fort creixement de l’àmbit de la ciutat de Girona i la seva regió metropolitana 
que haurà de garantir-se a través del subministre de la planta de Montfullà-el Pasteral. A Celrà es 
preveu un increment poblacional i a nivell del sector industrial bastant important, que segons 
converses amb l’empresa Prodaisa, ja està contemplat en les previsions del subministre. La resta de 
la comarca, no sembla evidenciar grans canvis en la situació del consum d’aigua potable.  
Ara bé, caldrà tenir en compte quina és l'evolució del sector agrícola -recordi's que és el gran 
consumidor d'aigua- i el futur de la indústria -gran consumidor d'aigua de fonts pròpies- i  la 
repercussió que tindrà el potencial ús d'aigua regenerada per tal de donar cobertura a les demandes 
de recurs hídric a la comarca en els pròxims anys. 
 
 
 
3.2.1.6. Qualitat de l'aigua 
A. Qualitat de l'aigua de xarxa  
Les Estacions de Tractament d'aigua Potable considerades, realitzen les analítiques i controls 
necessaris amb la periodicitat establerta segons la normativa per garantir la qualitat del 
subministrament. També ho garanteixen els pous i captacions que es gestionen a través d’empreses 
autoritzades. 
El seguiment que cal realitzar sobre la qualitat de l'aigua, segons la Reglamentació Tècnica Sanitària 
en determina els caràcters organolèptics, físico-químics, els relatius a substàncies no desitjables - tal 
com els nitrats i els nitrits- i els caràcters relatius a les substàncies tòxiques (metalls pesants, 
hidrocarburs, plaguicides i  caràcters microbiològics). 
Per als resultats que hom ha pogut contrastar posen de manifest que l'aigua subministrada a Girona, 
Salt i Sarrià de Ter -i altres municipis des de la ETAP de Montfullà- és d'una qualitat adequada i 
compleix el que fixa la Reglamentació Tècnica Sanitària per l'abastament d'aigües potables. 
A Cassà de la Selva, el subministrament de l'aigua que prové de la xarxa d'abastament si bé de 
manera genèrica és d'una qualitat adequada, per afectacions puntuals en els diversos pous locals, s'hi 
han detectat diversos problemes amb les concentracions de nitrats que poden comprometre al qualitat 
de l'aigua. L'efecte de dilució que pot comportar l'aigua que prové del Pasteral no és suficient en 
algunes demandes punta. També a Llagostera la concentració de manganès i nitrats és una 
problemàtica que presenten determinats pous d'abastament municipal. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

Figura 86: Projeccions de població (2003-2005) del Gironès. 
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En termes generals, segons les converses amb les diferents empreses subministradores i 
ajuntaments de la comarca, l’abastament d’aigua potable presenta tres problemàtiques en els 
paràmetres de control: 
De ferro i manganès, subscrits a tot l’àmbit de la plana al·luvial del Ter. Tot i no ser uns cations que 
impliquin una severa afecció sanitària, generen efectes de terbolesa i presència de precipitat 
desagradable per al consum de boca i altres usos domèstics. El seu tractament consisteix en forçar-
ne la precipitació i depurar-ho mitjançant filtració. 
Nitrats. Comencen a ser notoris en el tram on s’inicia la conca del Baix Ter. L’estratègia de tractament 
consisteix en aconseguir recursos complementaris d’aigua per aconseguir l’efecte dilució i assolir els 
valors fixats per al normativa. 
Presència de fluor a les captacions ubicades a la conca de l’Onyar per influència de les roques 
fluorites. L’alternativa que es proposa sempre en aquest cas és la recerca d’altres pous no afectats. 
Possibles riscos de contaminació per hidrocarburs: en els municipis on la captació es situa a l’entorn 
de polígons industrials o activitats potencialment perilloses, es controla la presència d’hidrocarburs a 
l’aigua. 
En alguns municipis, el farmacèutic titular realitza tota una sèrie de controls a diversos punts de la 
xarxa d'abastament - en alguns casos ho fa la mateixa empresa subministradora- per tal de garantir 
que els nivells de cloració són correctes en el conjunt del sistema d'abastament. També s'hauria de 
portar a terme analítiques de les fonts públiques no de xarxa que es desconeix si està ben establerta 
a nivell de la comarca. 
 
B. Qualitat de les aigües subterrànies 
La qualitat de les aigües subterrànies és de vital importància per garantir la qualitat del 
subministrament de les fonts pròpies i alhora un signe de les principals afeccions per contaminació 
que pateix el sòl. 
A la comarca existeixen 23 punts de control i 107 registres d’aigües subterrànies de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. En aquests es realitzen analítiques periòdiques en funció del tipus de xarxa 
(bàsica, salinitat, vulnerable per nitrats i de plaguicides). Els paràmetres de la xarxa bàsica 
estableixen les condicions fisico-químiques de l’aigua i la contaminació difusa –amb l’anàlisi de 
paràmetres com l’amoni, bicarbonats, calci, magnesi, pH, sodi, dulfats, TOC, nitrits i nitrats- i a les 
altres s’analitzen els paràmetres concrets. A la comarca només es controlen els paràmetres de la 
xarxa bàsica i l’afectació per nitrits i nitrats i clorurs. La raó que moltes de les analítiques es basin en 
els nivells de qualitat dels compostos nitrogenats és degut a la designació de les zones vulnerables 
per la contaminació de nitrats. A la taula a continuació es troben detallats els municipis on existeixen 
els controls: 
 
Taula 29: Punt de registre d'aigües subterrànies 

Municipi Núm. de punts de registre 
d’aigües subterrànies Observacions als paràmetres determinats 

Bescanó 1 L’amoni supera el nivell guia però no la concentració màxima 
admissible 

Bordils 6 Al pou 17025-2 L’amoni supera el nivell guia però no la concentració 
màxima admissible. Al 17025-5 es supera el màxim admissible 

Cassà de la Selva 3 No es detecten incidències. Es disposa de mesures d’un pou 

Celrà 11 
Al pou 17049-2 es supera el valor màxim admissible 
Al pou 17049-16 apareixen altes concentracions de nitrats 

Cervià de Ter  13 Nivell de nitrats mesurats al camp superior al màxim admissible 

Flaçà 16 Només es disposa de dades de 3 pous, 2 dels quals tenen 
concentracions de nitrats superiors al nivell màxim admissible 

Girona 6 Sense dades 

Juià 10 Al pou 17087-9 i pou 17087-8 els valors de nitrats superen els màxims 
admissibles 

Llagostera 5 Sense dades 

Quart 1 L’amoni supera el nivell guia però no el màxim admissible 

Salt 4 Sense dades 

Sant Andreu Salou 2 Sense dades 
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Municipi Núm. de punts de registre 
d’aigües subterrànies Observacions als paràmetres determinats 

Sant Gregori 10 Sense dades 

Sant Joan de Mollet 8 L’amoni no supera la concentració màxima però no el nivell guia 

Sant Jordi Desvalls 7 L’amoni supera el nivell guia però no la concentració màxima 
admissible. Tan sols es disposa de dades d’un pou 

Sant Julià de Ramis 4 No es detecten incidències. Només es tenen dades d’un pou 

Sant Martí Vell 2 No es detecten incidències. Només es disposa de dades d’un pou 

Sarrià de Ter 2 Sense dades 

Vilablareix 2 Sense dades 

Viladasens 5 Als pous 17216-1 i 17216-12 l’amoni supera la concentració màxima 
admissible.  

Font: Agència Catalana de l'Aigua 

 
El Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, designa, en exercici de les competències de la 
Generalitat de Catalunya en la matèria, les zones vulnerables, és a dir, aquelles superfícies territorials 
on l’escolament i la infiltració que es produeix provoqui o pugui provocar la contaminació per nitrats 
d’origen agrari de les aigües continentals i litorals. 
A la comarca estan definides les següents zones incloses:  

- Bordils: aqüífer dels detrítics plioquaternaris de la dreta del Ter 
- Celrà: aqüífer de la cubeta de Celrà 
- Cervià de Ter: aqüífer de la cubeta de Celrà 
- Flaçà: aqüífer de la cubeta de Celrà 
- Juià: aqüífer dels detrítics plioquaternaris de la dreta del Ter 
- Sant Joan de Mollet: aqüífer dels detrítics paleògens de la Bisbal (dreta Ter) 
- Sant Jordi Desvalls: aqüífer de la cubeta de Celrà 
- Sant Julià de Ramis: aqüífer de la cubeta de Celrà 
- Sant Martí Vell: aqüífer dels detrítics paleògens de la Bisbal (dreta Ter) 
- Viladasens: aqüífer dels detrítics plioquaternaris de l'esquerra del Ter. 

La darrera revisió del les zones vulnerables, va comportar que a finals del 2004 a través del Decret 
476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, s'incloguessin els àmbits municipals complets 
del Gironès: d'Aiguaviva, Campllong, Cassà de la Selva, Fornells de la Selva, Llagostera, Llambilles, 
Sant Andreu Salou i Vilablareix. 
D'altra banda cal destacar que no hi ha constància de l'existència dels controls adequats sobre la 
qualitat de l'aigua d'abastament dels pous, sobretot els no registrats, i per tant, podrien estar sotmesos 
a uns tractaments deficients i no garantir que l'aigua compleix les condicions de qualitat sanitària 
suficients. 
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3.2.3 Aigües residuals 
3.2.3.1 Sistemes de sanejament 
A continuació i a mode de síntesi, s’enumeren les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) 
de la comarca i les seves principals característiques de disseny. 
 
Taula 30: Estacions Depuradores d'Aigües Residuals  (EDAR) a la comarca 

Nom EDAR Municipis 
servits 

Tipus Capacitat de 
tractament 

(m3/dia) 

Hab-equiv. Rendiment 
eliminació MES 

(%) 

Rendiment 
eliminació 
DBO5 (%) 

EDAR Bescanó 
(Montfullà), en 

funcionament des 
de finals de 2004 

Bescanó Tractament biològic 
Es preveu un 

tractament terciari 
amb eliminació de 
nutrients (possible 

funcionament 
actual). 

Cabal màxim 
diari: 

49,749m3/dia
. 

Abocament a 
llera del riu 

Ter 

Habitants 
equivalents: 

3.445 

93,4% 92,7%, 

EDAR Cassà de la 
Selva-Llagostera 

Cassà, 
Llagostera 

Tractament 
biològic.. Es preveu 

un tractament 
terciari amb 

eliminació de 
nutrients (possible 

funcionament 
actual).  

Capacitat de 
tractament: 

2,984 m3/dia 
Abocament a 
llera (Riera 

de la 
Verneda) 

Habitants 
equivalents: 

17.406 

Adequada. Amb 
l'eliminació dels 

nutrients 
s'aconseguirà 

reduir 
significativament 
la concentració 
d'amoni. 96%, 

any 2001 

97%, any 
2001 

EDAR de Girona 
(Campdorà) 

Bescanó 
(Montllullà) 

Girona, Salt, 
Sarrià, 

Fornells, 
Aiguaviva, 

Sant Julià de 
Ramis, 

Vilablareix 

TRARGISA 
(Tractament de 

Residus i Aigües 
Residuals de 
Girona SA) 

Tractament físico-
químic i tractament 

biològic  

Cabal de 
disseny: 
45.000 
m3/dia 

SD SS- 76,7%; 
SSV 76,9% 

89,6%, any 
2001 

EDAR Celrà Celrà, Juià  
Ajuntament de 

Celrà 
Biològic amb 
eliminació de 

nitrogen i fòsfor 

2.100 m3/dia 
Abocament al 

riu Ter 

18.900 89 95 

EDAR La Creueta- 
Quart 

Quart   
Ajuntament de 

Quart 
Biològic 

Cabal de 
disseny 

200m3/dia 
Abocament a 

la riera de 
Celrè (Onyar)

1.133 92 97 

EDAR Sant 
Gregori 

Sant Gregori Ajuntament de Sant 
Gregori 

Llacunatge 

Cabal de 
disseny 375 

m3/dia 
Abocament 

riera Llémena

375 78 87 

EDAR de Llorà Llorà Ajuntament de Sant 
Martí de Llémena 

Biològica 

Cabal de 
disseny 50-
60 m3/dia 

Abocament 
riera Llémena

500 75 60 

EDAR Cervià de 
Ter 

Cervià de 
Ter 

SAV-DAM-
CODESA UTE 

Llacunatge 

226 m3/dia 
Abocament 

riu Ter 

753 87 87 

Font: Agència Catalana de l'Aigua i PALS de Girona, Cassà i Bescanó 
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Segons informacions de l’ACA es troben en fase de construcció l’EDAR Bordils, l’EDAR de Flaçà 
ambdues des de novembre 2003 i l’ampliació de Girona. L’EDAR de Quart té uns equips i obra civil 
deteriorats, i el PSARU ja en preveu la demolició; l’EDAR de St. Gregori actualment està saturada en 
cabal i càrrega i també el PSARU en preveu una ampliació. Els rendiments de depuració de les EDAR 
assolits són correctes d’acord amb el sistema de tractament emprat. 
 
A la vista de les dades, són actualment  municipis sense sistema de sanejament: Campllong, Canet 
d’Adri, Llambilles, Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Martí Vell i 
Viladasens. A banda d’això, hi ha municipis de la comarca que tenen molts nuclis agregats o 
urbanitzacions i sectors dispersos, els quals a dia d’avui no es troben connectats al sistema de 
depuració, i tampoc està prevista la seva connexió en el PSARU 2005.  
 
D’aquestes dades es dedueix que més d’un 98% de la població de la comarca disposa de sistema de 
sanejament a través de depuradora, en funcionament o en fase de construcció. La població dels 
municipis sense sistema de sanejament és d’aproximadament 3.000 habitants. En l’apartat següent 
s’aborden les previsions de millora a la xarxa de sanejament i sistemes de depuració, que preveuen 
en l’escenari 2005-2008, l’EDAR i col·lectors de Llambilles, Sant Jordi Desvalls, per a l’escenari 2009-
2011 Sant Martí de Llémena i Sant Martí Vell i l’escenari 2012 i 2014 Canet d’Adri i Sant Jordi 
Desvalls. 

 
 

 
 

Llorà

Cervià de Ter

FlaçaCelrà

Bescanó
Sant Gregori

Girona
Girona
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Cassa de
la Selva

Llegenda
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Cursos fluvials 0 5 10 152,5
Kilometers ´

Figura 87: Mapa de depuradores 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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3.2.3.2 Previsions del sanejament en el futur 
El Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU) derivat del Pla de 
Sanejament de 1995, resumit, en les actuacions previstes i programades a la comarca en la taula 
següent, és el marc estratègic on es relacionen les prioritats en matèria de sanejament, en el següent 
pas que proposa respecte l'anterior, de tractar les aigües residuals urbanes de les aglomeracions de 
menys de 2.000hab-equivalents. 
També proposa tota una sèrie d'actuacions encaminades a millorar l'efectivitat dels sistemes de 
sanejament, com són les ampliacions de les EDARS o canvis en els col·lectors principals. 
 
 
Taula 31: Actuacions previstes en el Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes 2005 

Id. Actuació programada Municipi Pressupost (€) 
Sistema 

Escenari 2005 a 2008  

10 COL·LECTOR EN ALTA DEL SECTOR MAS ALIU 
D'AIGUAVIVA AL SISTEMA GIRONA  AIGUAVIVA  1.126.086 GIR 

52 ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA DE BESCANÓ  BESCANÓ  1.142.677 BSC 

10153  EDAR I COL·LECTORS DE BORDILS BORDILS 632.100 BDLS 

989 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS A L'EDAR DE CASSÀ DE LA 
SELVA-LLAGOSTERA CASSÀ DE LA SELVA 245.000 CDS 

2065  EDAR+COL·LECTORS  FLAÇÀ I SANT JOAN MOLLET  699.842 FLC 

2067  COL·LECTORS FORNELLS DE LA SELVA  1.252.063 GIR 

276 XARXA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL P.E. LA CREUETA 
A GIRONA  GIRONA  109.579 GIR 

301 
COL·LECTOR DEL CARRER MARQUÈS CALDES DE 
MONTBUI. TRAM: CARRER BARCELONA-CARRER 

MIGDIA A GIRONA  
GIRONA  126.349 GIR 

97 AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DEL SISTEMA GIRONA  GIRONA  2.178.987 GIR 

5003 AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DEL SISTEMA GIRONA  GIRONA  1.750.000 GIR 

10457 COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
GIRONA  GIRONA  180.000 GIR 

96 AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DEL SISTEMA GIRONA GIRONA  10.920.475 GIR 

10536  EDAR I COL·LECTORS DE LLAMBILLES  LLAMBILLES  465.900 LBLC 

3009 DEPURADORA DE QUART-PALOL D'ONYAR-LA CREUETA 
I DEMOLICIÓ EDAR QUART EXISTENT  QUART  2.136.000 QRT 

11051 EDAR I COL·LECTORS DE MAS MASÓ SANT JORDI DESVALLS  298.600 SJVM 

Escenari 2009 a 2011 

1214 SISTEMA DE SANEJAMENT DE LLORÀ A SANT MARTÍ DE 
LLÈMENA SANT MARTÍ DE LLÉMENA 468.524 SMLL 

10384  EDAR I COL·LECTORS DE LA BARCELONETA FORNELLS DE LA SELVA  188.600 FDSB 

4027 ASSECATGE TÈRMIC DE FANGS AMB COGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A L'EDAR DE GIRONA  GIRONA  5.716.731 GIR 

10554  EDAR I COL·LECTORS DE SELVA BRAVA  LLAGOSTERA  369.900 LGTS 

10553  EDAR I COL·LECTORS DE FONTBONA  LLAGOSTERA  250.500 LGTF 

11093  EDAR I COL·LECTORS DE SANT MARTÍ VELL  SANT MARTI VELL  108.600 SMV 

Escenari 2012 a 2014 

10201  EDAR I COL·LECTORS DE CANET D'ADRI  CANET D'ADRI  272.300 CADR 

13008  Edar i col·lectors de Sant Mateu de Montnegre  QUART  180.000 SMM 

11015  EDAR I COL·LECTORS DE CARTELLÀ  SANT GREGORI  93.183 SGGC 
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11017 EDAR I COL·LECTORS DE CONSTANTINS SANT GREGORI 69.783 SGGN 

11016 EDAR I COL·LECTORS DE GINESTAR  SANT GREGORI  131.000 SGGG

11048 EDAR I COL·LECTORS DE SANT JORDI DESVALLS SW SANT JORDI DESVALLS  183.600 SJV1 

11052  EDAR I COL·LECTORS DE SOBRÀNIGUES SANT JORDI DESVALLS  87.994 SJVS 

11047 EDAR I COL·LECTORS DE TOMET SANT JULIA DE RAMIS  83.890 SJRT 

11045 EDAR I COL·LECTORS DE COSTA-ROJA SANT JULIA DE RAMIS  82.778SJRC 

Font: PSARU 2005, ACA 

 
3.2.3.3. Reutilització de les aigües residuals 
La reutilització de les aigües a Catalunya es troba regulada en el Pla Hidrològic de les Conques 
Internes de Catalunya on s'estableix la qualitat de l'aigua segons l'ús que es vulgui destinar: recàrrega 
d'aqüífers, usos urbans, pastures animals, aqüicultura, basses d'accés públic, reg... Actualment s'està 
redactant l'eina de futur per al nostre país en aquest aspecte que recollirà el Programa de Reutilització 
de l'aigua (PRAC) on es marcaran els objectius a assolir i els mitjans per fer-ho. 
L'any 2004 a Catalunya es van reutilitzar uns 22,4hm3 d'aigua, el que representa un 3,8% del volum 
total depurat. Sembla que al mes de juliol aquest percentatge arriba fins al 7% del total. 
Les dades que hom ha pogut tenir accés, indiquen que tant sols des de la depuradora de Girona 
(Campdorà), existeix un volum d’aigua que es regenera per a un ús recreatiu, el reg d’un golf. Es 
desconeix quin percentatge representa sobre el volum total tractat, però segurament es pot afirmar, és 
poc significatiu pel potencial que pot assolir el  conjunt de sistemes. 
 
3.2.3.4. Reutilització de fangs de depuradora 
Les depuradores que actualment estan en servei generen unes 8.400 Tm anuals de fangs, que 
majoritàriament s'apliquen directament al sòl per a l'aprofitament de l'agricultura. Desglossat per 
cadascuna d'elles, es mostra la taula. 
 
Taula 32  Tractament de fangs per les EDARs 

EDAR Tractament del fang Destí Quantitat de fang sec (Tn) 

EDAR Bescanó (Montfullà) Espessidor i deshidratació SD SD 

EDAR Cassà de la Selva - 
Llagostera 

Digestió i deshidratació Aprofitament per agricultura 233,8 Tm, any 2001.  

EDAR de Campdorà Espessidor i digestió 
anaeròbia amb deshidratació 

Aprofitament per agricultura i 
producció de compost (a 

través de l’empresa 
PRODEASA) 

8.095 Tm, any 2001 

EDAR Celrà Centrífuga Assecat Tèrmic 
abocador 

53,2 Tm, any 2005 
23.3 Tm, any 2005 

EDAR Cervià de Ter no Deshidratació altra EDAR 1 Tm, any 2005 

EDAR Quart no Deshidratació altra EDAR 22,5 Tm, any 2005 

EDAR St. Gregori no Abocador de Solius SD 

Font:  Agència Catalana de l'Aigua 
SD: Sense Dades 
No es disposa d’informació de la resta de depuradores i per tant no s’han grafiat a la taula. 
Referent a la pràctica duta a terme per la EDAR de Cassà de la Selva – Llagostera com a substitut de 
l’adob mineral o com a esmena orgànica amb la finalitat de millorar la fracció orgànica del sòl, cal 
esmentar que cal considerar diversos aspectes: 

- en primer lloc, la composició en metalls pesant dels fangs i rebutjar els que presentin 
concentracions excessives. 

- calcular la dosi a aplicar anualment en funció del cultiu i de la quantitat de metalls pesants 
que contingui el fang. 

- fer una anàlisi dels metalls pesant que contingui el sòl a la qual s’ha de fer l’aplicació dels 
fangs. 
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- no es poden aplicar fangs més de 10 anys seguits en el mateix indret. De manera que 
caldrà realitzar una anàlisi completa del sòl que haurà de ser avaluat per un tècnic per tal de 
decidir la viabilitat de continuar realitzant aplicacions. 

Hi ha casos en els que es recomana no aplicar fangs de depuradora: 
- en sòls amb un pH inferior a 6 degut a la facilitat d’assimilació dels metalls pesants per part 

de la vegetació. 
- in indrets amb distàncies menors de 150 m de pous privats i de 300 m de pous públics. 
- en zones amb pendent superior al 6%. 
- en sòls molt permeables, excessivament sorrencs i amb el nivell freàtic a menys de 50 cm 

de profunditat. 
- zones de drenatge obert on les aigües de drenatge vagin a un riu o riera. 

Per altra banda, hi ha recomanacions específiques per al tipus de cultiu: 
- es poden aplicar fangs sense cap tipus de restricció als cultius de cereals, oleaginoses i 

cultius hortícoles de consum cuit. 
- En cultius farratgers i pastures, amb un temps de repòs de 3 setmanes entre l’aplicació dels 

fangs i la utilització del conreu, ja sigui per pastura o ensitjat. 
- En plantes hortícoles de consum en cru han de passar 10 mesos des de l’última aportació 

de fang fins a la collita. 
Les quantitats màximes de nitrogen aportat total procedent de fonts orgàniques, minerals i aigua de 
reg estan en funció del tipus de cultiu segons el que estableix el Decret 205/2000, de 13 de juny 
d'aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació 
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
 
3.2.3.5 Aigües residuals industrials 
El volum d'abocament d'aigües residuals procedents de les indústries que han realitzat llurs 
declaracions a través de la DUCA és de 8.465.444m3 l'any 2003. 
La DUCA, o Declaració d’Us i Contaminació de l’Aigua, és la declaració que han de fer els 
establiments industrials o assimilables en relació al consum real i potencial de l’aigua i la seva càrrega 
contaminant en l’abocament per tal de gravar el cànon de l’aigua. Segons la categoria d’establiment, 
han de realitzar la DUCA Simplificada –aquells que estan tipificats sota un núm. del Classificació 
Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE)- amb l’aplicació del gravàmen específic segons la càrrega 
contaminant de l’abocament ; o bé la DUCA Abreujada, amb l’aplicació del gravàmen general per 
activitats industrials assimilables a domèstiques. 
Les indústries que declaren més quantitat de cabal abocat coincideixen amb aquelles que tenen un 
consum d'aigua més elevat (veure apartat consum sectorial industrial), i també són aquelles que 
presenten una problemàtica específica amb els contaminants declarats. 
A la taula que segueix s'han comptabilitzat el total d'establiments a la comarca que han presentat 
aquesta documentació, separant aquells que han realitzat la DUCA Simplificada (amb declaració de 
paràmetres contaminants: MES, MO, SOL, MI, N i P), d'aquells abocaments tipificats com a domèstics 
per la DUCA Abreujada. La suma de les declaracions correspon, doncs, al total d'establiments que 
han presentat la DUCA.  
Segons les dades aportades per l’ACA, a la comarca hi ha un total de 363 establiments dels 738 
(49%) que estan tipificats en el codi CCAE-3 d'activitats (activitats manufactureres) econòmiques i per 
tant que han de realitzar la DUCA Simplificada, que segons el PSARI (Programa de Sanejament 
d'Aigües Industrials), caracteritza com a abocaments que a banda de contenir contaminants 
biodegradables també en presenten altres substàncies específiques que cal tenir en compte. 
Representen, segons el PSARI, els principals sectors industrials que cal tenir en compte en el disseny 
de la seva política d’actuació i són indústries dedicades a l’extracció de productes energètics i 
minerals, manufactures del sector tèxtil i confecció , paper, indústries químiques, i altres. 
Només 136 empreses declaren el destí d'abocament que realitzen i l’ACA les té recollides en un llistat 
d’expedients d’abocament de les quals el 19,1% tenen un sistema propi de sanejament o bé 
directament al sistema de clavegueram i prop del 80% ho fa directe o indirectament al medi físic, és a 
dir, a la llera dels rius i rieres o al terreny.  Totes les empreses que fan abocaments a mar, llera o 
indirectament a EDAR en camió cisterna han de sol·licitar autorització administrativa i tanmateix les 
empreses que ho facin al sistema de sanejament d’aigües residuals necessiten un permís de 
l’administració actuant. Per tant, la xifra de 136 empreses censades en el registre d’abocaments és 
una xifra molt baixa en comparació amb la que hi hauria d’haver. 
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Taula 33: Anàlisi de les declaracions d'abocament industrial 

Nº 
establiments 

(DUCA) 

Aboc amb 
paràmetres 

declarats DUCA 
Simplificada  

Aboc industrials 
dels sectors 

significatius grups 
C,D i E del CCAE-

93 

Aboc assim 
domèstics DUCA 

Abreujada 

Total  
abocaments 

amb 
expedient  

Connectats 
a sistema 
(propi o 
mpal) 

aboc directe 
a medi físic 

738 66 363 672 136 26 108 

    100% 19,1% 79,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'ACA. 
 

El PSARI-2003, indica que a la comarca existeixen fins a 9 empreses a les quals caracteritza dins del 
Segment Significatiu Ampliat. Això és, aquelles que considera prioritari actuar per tal que representen 
un percentatge significatiu de la càrrega contaminant respecte el total de Catalunya. Per aquestes 
estableix un pla de mesures de reducció i altres actuacions de contenció.  
Val a dir, que entre aquestes indústries no es troben les més contaminants de l'àmbit català. Per 
aquesta raó, els redactors de l’Agenda 21, podríem argumentar que fins enguany no s'ha situat cap 
estació de mostreig d'aigües superficials amb incidència de contaminació de paràmetres d'origen 
industrial en tota la regió. 
Segons el que s’estableix a la Directiva del Marc de l’Aigua, es detecten diversos punts del Ter on l’alt 
risc de contaminació industrial i el grau d’incompliment de la normativa recomanen la instal·lació d’una 
estació de control de les aigües superficials. Aquests punts amb major risc d’incompliment són: 

- El tram del Ter comprés entre l’Onyar i el Terri per impactes produïts per substàncies 
prioritàries, impactes sobre la vida piscícola i la presència d’activitats extractives entre 
d’altres de menor magnitud 

- El riu Onyar des de la confluència de la riera de Gotarra fins a l'entrada al nucli urbà 
de Girona, incloses les rieres de Bugantó i de Celrà, principalment per afectacions 
sobre l’estat ecològic 

- Les rieres de Gotarra, Verneda i Benaula per descàrrega de sistemes unitaris i per 
qualitat d’elements hidromorfològics 
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3.2.4. Balanç de l’aigua 
 

 

ENTRADES FONTS PRÒPIES 
(SUBTERR.)  

AIGÜES SUPERFICIALS 

SORTIDES 

USOS 
CONSUMPTIUS 
DE L'AIGUA 

XARXA 
D'ABASTAMENT 

11,06 Hm3

DOMÈSTIC 
9.54 Hm3 

INDUSTRIAL 
9,64 -11.4 Hm3 

RAMADERIA 
0.34 Hm3 

REG 
37.83 Hm3 

ALTRES USOS
 
 

PÈRDUES 
20-25% 

PLUVIOMETRIA 
460,32 Hm3 

TRACTAMENT EN EDAR

ABOCAMENT AL MEDI FÍSIC 

ESCOLAMENT, 
INFILTRACIÓ 

EVAPOTRANSPIRACIÓ 

REUTILITZACIÓ

48.49 Hm3
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3.3. Sorolls 
3.3.1. Normativa reguladora existent 
El soroll és una competència municipal, sent els ajuntaments els encarregats d’elaborar-ne el marc 
normatiu regulador. De totes maneres, recentment s’han aprovat diferents normatives a nivell 
autonòmic, estatal i europeu, que cal tenir en compte. 
 
3.3.1.1. Normativa autonòmica 
• Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 
El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat, el dia 12 de juny de 2002, la Llei 16/2002, de 28 
de juny, de protecció contra la contaminació acústica publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) número 3675, del 11 de juliol de 2002. Aquesta Llei va entrar en vigor al cap de 
tres mesos d’haver estat publicada en el DOGC. 
Aquesta llei dóna resposta a una demanda social ja que durant els últims anys les queixes dels 
ciutadans relacionades amb el soroll han estat cada vegada més recurrents. És una llei, doncs, que 
afecta de manera directa en la qualitat de vida dels ciutadans. 
La llei recull els criteris que la Unió Europea ha establert en el Llibre verd de la lluita contra el soroll i 
que s’han plasmat en la normativa comunitària, especialment, els principis de la regulació continguda 
en el Projecte de directiva del Parlament Europeu sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
L’objecte d’aquesta llei és regular les mesures necessàries per a prevenir i corregir la contaminació 
acústica, que afecta els ciutadans i ciutadanes i el medi ambient, provocada pels sorolls i les 
vibracions, i alhora establir un règim d’intervenció administrativa que sigui aplicable a tot el territori de 
Catalunya. 
Per les seves característiques la llei és pionera a l’Estat i s’avança a la directiva que la Unió Europea 
tenia en projecte. Diversos països de la UE tenen llei de protecció contra la contaminació acústica 
com ara França, Alemanya i Itàlia. 
La llei presenta diversos avantatges per la societat: 

• Els Ajuntaments disposaran d’un marc legislatiu per afrontar el tema de la contaminació 
acústica. Els obligaran a establir la capacitat acústica en el seu territori i prendre mesures en 
les zones on es superin els màxims. 

• El ciutadans sabran els valors màxims autoritzats per a cada zona. Podran exigir l’adaptació a 
normativa davant d’activitats concretes acústicament molestes. 

• Els promotors/constructors hauran d’adaptar les construccions al nivell de contaminació de la 
zona per garantir que a l’interior de la vivenda no es traspassa el soroll a l’exterior (cas de 
vivendes prop d’autopistes, vies fèrries, etc.). 

Als efectes d’aquesta llei, el territori es delimita en els zones de sensibilitat acústica següents: 
• Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen una 

protecció alta contra el soroll. 
• Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten una 

percepció mitjana de soroll. 
• Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una 

percepció elevada de soroll.  
En aquestes zones s’estableixen dos tipus de valors: 

• Valor límit d’immissió: nivell d’immissió màxim permès dins un període de temps determinat. 
- Immissió a l’ambient exterior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que 

provenen d’un o diversos emissors acústics al medi exterior del centre receptor. 
- Immissió a l’ambient interior: la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que 

provenen d’un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis 
contigus al receptor. 

• Valor d’atenció: nivell d’immissió superior al valor límit d’immissió, aplicable a les 
infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim, aeri, a les vies urbanes i les activitats 
existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a partir del qual la Llei estableix 
l’elaboració de plans específics de mesures per a minimitzar l’impacte acústic. 
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Taula 34: Nivells d’avaluació de la immissió sonora a l’ambient exterior produïda pels mitjans de transport 

Valors límit d’immissió 
LAr en dBA 

Valors d’atenció 
LAr en dBA Zona de sensibilitat acústica 

Dia Nit Dia Nit 

A, alta 60 50 65 60 

B, moderada 65 55 68 63 

C, baixa 70 60 75 70 

LAr: Nivell d’avaluació. Dia: 7 - 23 hores. Nit: 23 – 7 hores. 
Font: Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 

 
En les vies, les travesseres urbanes i les carreteres on la intensitat mitjana de vehicles diària és igual 
o superior a 25.000 vehicles, els valors límit d’immissió a l’ambient exterior s’incrementen en 5 dBA. 
Els sectors del territori amb infraestructures de transport viari, marítim i ferroviari construïdes a partir 
de l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’han de qualificar com a zones de sensibilitat acústica moderada, 
en les quals no es poden sobrepassar els valors límit d’immissió fixats en la taula anterior. 
Per a les infraestructures existents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, en cas que sobrepassin els 
valors d’atenció fixats per la taula anterior per a les zones de sensibilitat acústica baixa, l’administració 
titular ha d’elaborar, donant audiència a les administracions afectades per la infraestructura, un pla de 
mesures per a minimitzar l’impacte acústic. 
 

Taula 35: Nivells d’avaluació de la immissió sonora, LAr, a l’ambient interior produïda per les activitats i el veïnat 

Valors límit d’immissió 
LAr en dBA Zona de sensibilitat acústica 

Dia Nit 

A, alta 30 25 

B, moderada 35 30 

C, baixa 35 30 

LAr: Nivell d’avaluació. Dia: 7 - 23 hores. Nit: 23 – 7 hores. 
Font: Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 

 
Els Ajuntaments han d’elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica, en el termini de tres anys, a 
comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i traslladar-lo al Departament de Medi Ambient. 
Els municipis de menys de mil habitants poden delegar la gestió directa d’aquesta competència al 
consell comarcal o a una altra entitat local supramunicipal. El mapa de capacitat acústica només es 
pot modificar quan es produeixin canvis en l’ordenació urbanística o el planejament viari. 
 
• Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels 

mapes de capacitat acústica 
El present decret es va aprovar el 8 de novembre de 2005 i es va publicar al DOGC núm. 4507 de 
10/11/2005. 
El Decret 245/2005 té per objecte establir els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat 
acústica: Metodologia d’elaboració, identificació dels emissors acústics del territori, determinació del 
nivell de soroll ambiental, zonificació acústica del territori, concreció del mapa de capacitat acústica, 
informació  
 
3.3.1.2. Normativa estatal 
El 18 de novembre es va publicar la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll (BOE núm. 276). 
Amb aquesta llei, es transposa a la legislació espanyola, la Directiva Europea 2002/49/CE. 
La present llei, regula les àrees acústiques, que són zones del territori que comparteixen idèntics 
objectius de qualitat acústica i que es classifiquen en atenció a l’ús predominant del sòl. També 
s’utilitzaran uns índex acústics homogenis en tot el territori espanyol, corresponents a les 24 hores del 
dia, en període diürn, període vespre i període nocturn. 
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Els valors límit d’immissió i emissió dels diferents emissors acústics, seran determinats pel Govern, si 
bé les comunitats autònomes i els Ajuntaments poden establir valors límits més rigorosos. 
Les Administracions competents hauran d’apropar Mapes de Soroll corresponents a cada un dels 
grans eixos ferroviaris, dels grans aeroports i dels municipis de més de 100.000 habitants, a més de 
les àrees acústiques en les que es comprovi l’incompliment dels objectius de qualitat acústica. 
Aquests mapes de soroll hauran de revisar-se cada 5 anys. 
La planificació territorial, el planejament urbanístic, així com l’autorització ambiental integrada, 
avaluació d’impacte ambiental i llicències municipals, hauran de tenir en compte les previsions 
contingudes en aquesta llei. 
També s’elaboraran Plans d’Acció en matèria de Contaminació Acústica, corresponents als àmbits 
territorials dels mapes de sorolls, els quals es revisaran cada 5 anys. 
Els Mapes de soroll hauran d’estar aprovats abans del 30 de juny de 2007, o del 30 de juny de 2012, 
segons el trànsit i la població, i els Plans d’acció abans del 18 de juliol de 2008, i del 18 de juliol de 
1013 segons els àmbits territorials. Els emissors acústics existents hauran d’adaptar-se a aquesta llei 
abans del 30 d’octubre de 2007. 
 
3.3.1.3. Normativa europea 
En data de 26 de juliol de 2000 la Comissió de les comunitats europees va presentar una “Proposta 
de Directiva del parlament europeu i del consell sobre l’avaluació i gestió del soroll ambiental”, la qual 
es va aprovar al 2002 amb la Directiva Europea 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell de 
25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
L’objectiu de la present proposta és crear un marc comú a la Unió Europea per a l’avaluació i gestió 
de l’exposició al soroll ambiental. Aquesta proposta preveu: 

• Harmonitzar els indicadors de soroll i els mètodes d’avaluació del soroll ambiental. 
• Agrupar les dades obtingudes amb aquests indicadors i mètodes d’avaluació comunes en 

forma de “mapes de soroll”. 
• Fer pública tota aquesta informació. 

La Directiva obliga als Estats membres a expressar els valors límits vigents o en preparació en funció 
dels indicadors harmonitzats. Però no s’establiran límits de soroll comuns a escala europea, però a 
causa de que els Estats membres han publicat límits nacionals corresponents a cada contaminant, 
així com mapes de soroll, els ciutadans al igual que les autoritats podran comparar situacions, 
estratègies i resultats del soroll.  
 
 
3.3.1.4. Aplicació de la normativa reguladora existent al Gironès 
Tots els municipis de Catalunya tenen l’obligació d’haver aprovat el seu Mapa de Capacitat Acústica 
abans del 11 d’octubre de 2005, i traslladar-lo al Departament de Medi Ambient i Habitatge, segons la 
Llei 16/2002. 
L’any 2001, el Departament de Medi Ambient va encarregar a diferents empreses l’elaboració d’unes 
mesures de soroll de tots els municipis de Catalunya per elaborar una proposta del Cadastre de 
Sorolls, entre els quals hi ha la Universitat de Girona que va realitzar el cadastre de sorolls de tots els 
municipis de la província de Girona. Amb l’entrada en vigor de la llei 16/2002, es deixa de parlar de 
cadastres de sorolls per un altre concepte introduït per la normativa europea que és el Mapa de 
Capacitat acústica. Així doncs el Departament de Medi Ambient va utilitzar les dades enregistrades en 
l’elaboració dels cadastres de sorolls, per proposar el Mapa de Capacitat Acústica. 
El juny de 2004, el Departament de Medi Ambient va posar a disposició de tots els municipis del 
Gironès la proposta del Mapa de Capacitat acústica a través del Consell Comarcal del Gironès. 
Actualment, la majoria de municipis estan adaptant els mapes de capacitat acústica per tal fer la 
corresponent aprovació i trasllat al Departament de Medi Ambient i Habitatge. Els que actualment el 
tenen aprovat són Salt, Vilablareix, Juià, Bescanó, Flaçà, Celrà i Aguaviva; i els que estan fent el 
mapa estratègic de soroll són Girona i Salt. 
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3.3.2. Anàlisi dels efectes de les zones de servitud 
3.3.2.1. Infraestructures actuals 
La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha realitzat, 
durant la campanya 2002-2003, una acció de control per determinar els nivells de soroll de referència 
de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya. 
La metodologia bàsicament ha consistit a determinar uns escenaris estratègicament representatius de 
les carreteres de Catalunya i a mesurar els nivells de soroll i la intensitat mitjana de vehicles. Les 
mesures s’han realitzat durant el període diürn.  
Els resultats que s’obtenen són representatius i permeten obtenir un mapa on es representen els 
nivells de soroll de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya. A la comarca del Gironès s’han 
realitzat els següents punts de control 
 
Taula 36: Soroll de referència de la xarxa bàsica, al Gironès. 

Punt de 
mesura Població 1 Població 2 Carretera PQ IMD LAeq 

(dB) Horari 

Punt 27 
Ref. 05.3 

Cassà de la 
Selva Quart C65 23 19/11/02 71,0 11:00h – 

12:00h 
Punt 29 
Ref. 05.5 Celrà La Bisbal 

d’Empordà C66 22,5 19/11/02 68,8 11:45h – 
12:45h 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
Segons el mapa del nivell de soroll de la xarxa 
bàsica de carreteres, a la comarca del 
Gironès s’ha representat l’autopista AP7 amb 
un nivell de soroll superior a 70 dBA, i que 
per tant supera el nivell màxim permès per a 
una zona de sensibilitat acústica baixa, en 
període diürn. 
També es troben representades les 
carreteres N-II (Barcelona-La Jonquera), C66 
(Girona-La Bisbal) i C65 (Girona-Palamós) i 
la via del ferrocarril, les quals tenen un nivell 
de soroll entre 65 i 70 dBA, nivells per sobre 
els valors màxims per a una zona de 
sensibilitat acústica moderada, en període 
diürn. 
 
Aeroport 
L’aeroport de Girona es troba entre la 
Comarca de la Selva i el Gironès, al terme 
municipal d’Aiguaviva. L’aterratge i 
enlairament dels avions és nord-sud per la 
qual cosa els avions que aterren passen per 
sobre dels termes municipals de Salt, 
Vilablareix i Aiguaviva. Recentment s’ha 
encarregat un estudi a la Universitat de 
Girona per avaluar l’afectació acústica de 
l’aeroport Girona – Costa Brava a la comarca 
de La Selva i El Gironès. 
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Figura 88: Nivell de contaminació acústica a la xarxa bàsica de 
carreteres. 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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3.3.2.2. Noves infrastructures 
Com a noves infrastructures cal destacar el tren d’alta velocitat (TAV), que està previst que passi pels 
termes municipals d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Vilablareix, Girona, Sarrià de Ter i Sant Julià de 
Ramis, al Gironès. Actualment s’està redactant el projecte constructiu el qual inclourà un estudi 
acústic, que haurà de concloure amb una predicció dels nivells sonors previstos en la fase 
d’explotació que es traduiran en els corresponents mapes de sorolls. El projecte inicial preveu soterrar 
el TAV, conjuntament amb les vies actuals de ferrocarril, pel terme municipal de Girona amb l’objectiu 
de reduir el nivell de soroll procedent d’aquesta infrastructura ferroviària. 
Per altra banda, s’està executant la variant de la carretera GI633 al seu pas per Sant Jordi Desvalls, la 
qual contribuirà en una millora dels nivells de sorolls dels habitatges que actualment es troben propers 
a la mateixa. 
Altres variants en projecte, com és la de Bescanó, també ajudaran a reduir els nivells de soroll a que 
estan exposats els veïns i a millorar la qualitat de vida dels habitants.  
Altres infraestructures en projecte, que encara estan en estudi, són l’ampliació de l’autopista amb un 
tercer carril (entre Maçanet de la Selva i la Jonquera) i un quart carril (entre Girona i Medinyà), la 
reconversió a autovia de la nacional A2, desdoblament de la C-25 (entre Oluges i Riudellots de la 
Selva) desdoblament de la C-65 (entre Girona i Llagostera), desdoblament de la C-66 (entre Torrent i 
Medinyà) i desdoblament de la C-35 (entre Maçanet i Llagostera). 
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3.4. Aprofitament de recursos naturals 

Llegenda
Cursos fluvials
Tipologia

Afluent/Torrent

Canalització

Curs fluvial

Rec

Riera

Torrent

Àrees de caça
Descripció

Refugi de fauna salvatge

Zona d'aprofitament comú o lliure

Zona de seguretat

Àrea privada de caça

Instruments d'ordenació forestal
TIPOLOGIA

PSGF

PTGMF

Activitats extractives
Argiles

Calcàries

Graves

Gredes

Pissarres

Sauló

Sorres

Activitats extractives abandonades

D Activitats extractives en domini públic hidràulic

´
0 2 4 61

Kilometers
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3.4.1. Aprofitaments geològics, activitats extractives 
 
A través de la base cartogràfica del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
actualitzada l’abril de 2005, s’han inventariat un 
total de 70 expedients d’explotacions a cel obert 
en tota la comarca del Gironès, les quals es 
troben representades a la següent figura: 
Tal com s’observa a la figura, la major part 
d’aquestes activitats extractives es localitzen a 
les proximitats dels cursos fluvials, principalment 
del Ter, de tal manera que una gran proporció 
del recurs explotat correspon a materials fluvials 
com graves, sorres i argiles, tot i no ser els 
únics recursos. Les gredes, les roques calcàries 
o el sauló també representen una part important 
de les activitats extractives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 37: Estat de les activitats extractives (abril 2005) 

Recurs Núm. iniciades Iniciades (m2) Actives Actives (m2) Pendent 
regularització 

Pendent 
regul. (m2) 

Núm. 
pedreres Total (m2)

Graves 11 445.858 21 1.015.264,5 7 244.350 39 1.705.472,5

Argiles 1 52.215 2 244.629 0 0 3 296.844 

Sorres 4 623.625 7 225.837 1 13.450 12 862.912 

Calcàries 1 47.277,5 7 699.188 1 42.695 9 789.160,5

Gredes 1 70.811 2 49.239 0 0 3 120.050 

Pissarres 0 0 1 15.065 0 0 1 15.065 

Sauló 1 76.312 2 63.102 0 0 3 139.414 

TOTAL 19 1.316.098,5 42 2.312.324,5 9 300.495 70 3.928.918

% 27,1 33,5 60,0 58,9 12,9 7,6 100 100 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 
En la taula anterior es pot veure com la superfície total ocupada per totes les explotacions és de 3,93 
km2, encara que només el 58,9 % (2,31 km2) correspon a les que actualment estan actives, el 33,5 % 
(1,32 km2) no s’han iniciat, i la resta (0,3 km2) estan pendents de regularització. 
Si es prenen les proporcions en funció del nombre de pedreres, els percentatges varien sensiblement, 
de manera que el 60 % correspon a les pedreres actives, el 27,1% a les no iniciades i el 12,9 % a les 
no regularitzades. 
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Figura 89: Activitats extractives al Gironès 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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A la taula següent es mostren els diferents recursos explotats de tota la comarca: 
 
 

 
D’aquí s’extreu que el recurs més explotat són les 
graves i sorres procedents de les terrasses del Ter, 
que sumen un 65 %, seguit de les calcàries que 
suposen el 20,1 %; la resta són recursos 
minoritaris: argiles amb un 7,6%, sauló amb un 3,5 
%, gredes amb un 3,1 %, i finalment les pissarres 
que no superen el 0,4 % del total de superfície 
comarcal explotada. 
 
 

 
Taula 39: Municipis amb explotacions de Graves. 

Les graves és el recurs més explotat al Gironès. S’han 
inventariat un total de 39 explotacions que abasten 170,55 ha; 
d’aquestes, 21 explotacions són actives i representen un total 
de 101,5 ha explotades. 
La totalitat d’aquestes explotacions aprofiten les terrasses 1 i 2 
del riu Ter. Els municipis amb major representativitat són Sant 
Jordi Desvalls i Bescanó. 
La formació geològica explotada es correspon amb terrasses 
quaternàries del riu Ter (Qt1, Qt2 i Qt3). 
El recurs és usat com a àrids per a formigons i carreteres. 
 
 

 
Taula 40: Municipis amb explotacions de Sorres. 

Les sorres és el segon recurs més explotat, representant un 
22% del total. S’han inventariat un total de 16 explotacions que 
abasten 86,3 ha; d’aquestes, 7 explotacions són actives i 
representen un total de 22,6 ha en explotació. 
La totalitat d’aquestes explotacions aprofiten les terrasses 1 i 2 
del riu Ter. Els municipis amb major representativitat són 
Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls. 
La formació geològica explotada es correspon amb terrasses 
quaternàries del riu Ter (Qt1i Qt2). El recurs és usat per a fer 
morters. 
 

 
Les calcàries és el tercer recurs més explotat, representant un 20,1% del total. S’han inventariat un 
total de 9 pedreres que abasten 78,9 ha; d’aquestes, 7 explotacions són actives i representen un total 
de 69,9 ha en explotació.  
La major d’aquestes explotacions aprofiten les calcàries dels relleus eocens al N de Girona. Els 
municipis amb major representativitat són Girona i Sant Julià de Ramis. 

% Núm. pedreres Recurs Total (m2) % 

55,7 39 graves 1705473 43,4 

4,3 3 argiles 296844 7,6 

17,1 12 sorres 862912 22,0 

12,9 9 calcàries 789160 20,1 

4,3 3 gredes 120050 3,1 

1,4 1 pissarres 15065 0,4 

4,3 3 sauló 139414 3,5 

100 70 TOTAL 3928918 100 

Municipi Núm. explotacions 

Sant Jordi Desvalls 20 

Bescanó 7 

Sant Gregori 4 

Cervià de Ter 3 

Bordils 2 

Sant Julià de Ramis 2 

Girona 1 

Total 39 

Municipi Núm. explotacions 

Cervià de Ter 5 

Sant Jordi Desvalls 4 

Sant Gregori 4 

Sant Gregori 1 

Bordils 1 

Fornells de la Selva 1 

Total 16 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Taula 38: Recursos explotats al Gironès. 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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Taula 41: Municipis amb explotacions de Calcàries. 
 

La formació geològica explotada per excel·lència és la 
Formació Girona o Tavertet (PEcn), formada per calcàries amb 
nummulits, dita també calcària de Girona. Només hi ha una 
explotació que aprofita les calcàries ordovicianes de la 
formació ÇOrp. El recurs és usat com a àrids per la construcció 
i carreteres. 

 
De manera tradicional, a la zona de la ciutat de Girona i les rodalies s’utilitzava la calcària nummulítica 
com a pedra per a la construcció i com a ornamentació. A la capital va adquirir tanta importància que 
va prendre el nom de pedra de Girona ja que molts dels edificis emblemàtics de la ciutat estan 
construïts amb aquest tipus de calcària com poden ser la catedral, la muralla i d’altres. Els afloraments 
d’aquest tipus de roca tan sols tenen una superfície de 1,49 km2. Aquest fet juntament amb 
l’increment de la pressió urbanística de la ciutat de Girona han obligat a restringir en gran mesura les 
activitats extractives d’aquests materials.  
De tota manera, actualment el material procedent de les explotacions d’aquest tipus de roca es 
destinen a la fabricació d’aglomerats i per a l’obtenció d’àrids de trituració. Si l’extracció es realitza 
amb aquesta finalitat, s’utilitzen explosius, per contra, si es desitgen blocs per a ornamentació, cal 

treballar el material.  

Les argiles és el quart recurs més explotat, representant un 
7,6% del total. S’han inventariat un total de 3 explotacions que 
abasten 29,7 ha; d’aquestes, 2 explotacions són actives i 
representen un total de 24,5 ha en explotació. 
La major d’aquestes explotacions aprofiten les argiles de la 
conca de l’Empordà, encara que també n’hi ha una que aprofita 
les de la conca de la Selva. Els municipis amb major 
representativitat són: 

La formació geològica explotada per excel·lència són les argiles neògenes de la unitat (NMcge), 
encara que la de Cassà de la Selva aprofita les argiles quaternàries de la formació de peudemont 
Qac1. 
El recurs és usat com a fer ceràmica i maons. 
 
El sauló és el cinquè recurs més explotat, representant un 3,5% del total. S’han inventariat un total de 
3 explotacions que abasten 13,9 ha; d’aquestes, 2 explotacions són actives i representen un total de 
6,3 ha en explotació. 
La major d’aquestes explotacions aprofiten la part més superficial de les formacions granítiques, que 
presenten un grau d’alteració a sauló força important. Se n’han trobat 2 al sector N i una a l’extrem S 
de la comarca. Els municipis amb major representativitat són: 
 
Taula 43: Municipis amb explotacions de sauló. 

La formació geològica explotada per excel·lència són les 
granodiorites (Ggdp i Ggd). El recurs és usat per a fer 
paviments terrosos. 
 

 
Les gredes és el sisè recurs més explotat, representant un 3,1% del total. S’han inventariat un total de 
3 explotacions que abasten 12 ha; d’aquestes, 2 explotacions són actives i representen un total de 4,9 
ha en explotació.  
Taula 44: Municipis amb explotacions de gredes 

La major d’aquestes explotacions aprofiten els piroclasts dels 
volcans Sant Dalmai (2 de les explotacions) i La Banya del 
Boc. Els municipis amb major representativitat són: 
La formació geològica explotada per excel·lència són les 
roques volcàniques piroclàstiques (Qvpc i Qvbc). El recurs és 
usat per a fer paviments i jardineria. 

 

Municipi Núm. explotacions 

Girona 5 

Sant Julià de Ramis 4 

Total 9 

Municipi Núm. explotacions 

Cassà de la Selva 1 

Sant Jordi Desvalls 1 

Viladasens 1 

Municipi Núm. explotacions 

Sant Gregori 2 

Llagostera 1 

Municipi Núm. explotacions 

Aiguaviva 1 

Bescanó 1 

Sant Martí de Llémena 1 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Taula 42: Municipis amb explotacions d’argiles. 
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Les pissarres és el darrer recurs més explotat, representant un 0,4% del total. Només s’ha inventariat 
una pedrera que abasta 1,5 ha; és activa. 
Taula 45: Municipis amb explotacions de pissarres 

La formació geològica explotada són les pissarres 
cambroordovicianes de la formació (mc_Çogq). El recurs és 
usat per a fer revestiments de façanes i murs. 

 
 
3.4.2. Aprofitaments hídrics 
L’Agència Catalana de l’Aigua disposa d’un Registre d’Aigües de les explotacions subterrànies i 
superficials. L'aprofitament de les aigües superficials a la comarca és principalment per al reg agrícola 
o les activitats vinculades tal com podrien ser la ramaderia i cria de bestiar. Es troben citades algunes 
comunitats de regants (Bescanó, Sant Martí de Llémena, Celrà, a Girona la CC. RR Riera d'Osor ) 
com a usuaris titulars. 
L'ús per a l'abastament hi consten alguns ajuntaments (Cassà de la Selva, Girona) i altres particulars 
que en serien els concessionaris. A més, en el Registre d’Aigües s'especifica un ús no consumptiu del 
recurs aigua, l'hidroelèctric, que malgrat retornar l'aigua al medi, no s'ha de menystenir el seu 
potencial d'afectació als cursos d'aigua (veure apartat 3.2. Balanç de l’Aigua). 
 
3.4.3. Aprofitaments forestals 

A la següent figura es mostra el percentatge de superfície forestal respecte altres usos del sòl. 
Comparativament, s’observa que en 14 dels 27 municipis, la superfície forestal és superior al 50%. Els 
municipis en què la proporció de superfície forestal és major són Quart (84,8%), Canet d’Adri (81%), 
Sant Martí de Llémena (80,7%) i Sant Martí Vell (74,3%). Per altra banda, els municipis amb menor 
proporció de superfície forestal són Salt (20,1%), Vilablareix (20,4%), Campllong (22,4%) i Fornells de 
la Selva (24%). La majoria de zones forestals són propietat privada i en els últims anys, els propietaris 
han pres la iniciativa de realitzar Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal. 
Figura 90: Proporcions de usos del sòl a cada municipi (2002). 

Font: Centre de la propietat forestal. 

 
A la següent taula s’observa que, les espècies predominants són la surera (Quercus suber) i l’alzina 
(Quercus ilex) amb una densitat de peus per hectàrea de 439 i 1457 respectivament. La superfície 
que ocupen és de 17.500,14 hectàrees en el cas de Quercus suber i de 17.704,82 ha de Quercus ilex.  

Municipi Núm. explotacions 

Cassà de la Selva 1 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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Taula 46: Espècies dominants a cada municipi. 

Municipi 
Existències 
(milers de 

peus) 

Àrea 
Basal 

mitjana 
(m2/ha) 

Espècie(s) principal(s) 
Densitat 
espècies 
principals 
(peus/ha) 

Bescanó 2.124 13,5 Pinus pinaster 744 

Bordils 228 19 Populus canescens / P. nigra 348 / 406 

Canet d'Adri 7.653 18,1 Quercus ilex 1.980 

Cassà de la Selva 1.658 13,3 Quercus suber 384 

Celrà 1.264 12,2 Quercus ilex 1.034 

Girona 460 10,6 Quercus suber 140 

Juià 984 20,5 Quercus suber 549 

Llagostera 3.183 13 Quercus suber 378 

Llambilles 1.160 13,2 Pinus pinaster / Q. suber 664 / 276 

Madremanya 1.129 14,9 P. halepensis / Quercus ilex 471 / 1.153 

Quart 3.684 14 Quercus suber 576 

Sant Gregori 2.227 13,4 Quercus ilex / Quercus suber 651 / 420 

Sant Martí de Llémena 4.834 14,5 Quercus ilex 1.613 

Sant Martí Vell 2.207 20,1 Quercus suber 631 

Viladasens 529 14,4 Pinus halepensis 635 

Gironès 35.356 14,6 Quercus suber / Quercus ilex 439 / 1.457 

Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). 

 
Amb aquestes dades, cal esperar que un dels principals aprofitaments que es realitzin o que es 
realitzaven als boscos de la comarca sigui l’extracció del suro. La primera lleva de suro es realitza 
quan l’arbre té uns 40 anys i posteriorment es realitza en intervals de 9 a 16 anys. 
L’extracció del suro es troba regulada per l’Ordre, d'11 de maig de 1988, sobre la regulació de 
l'obtenció del suro i del pelagrí i de la millora de les suredes. 
Un altre dels aprofitaments que es realitza en els boscos de la comarca cap a finals d’estiu i principis 
de tardor és la recol·lecta de bolets.  
La situació de buit legal sobre aquest tipus d’aprofitament es troba amb una arrelada tradició 
recol·lectora i gastronòmica. 
Referent a les dades de consum i recol·lecta, només hi ha disponibles aproximacions realitzades pel 
Ministeri d’Agricultura, que tan sols es refereixen a la venda en establiments mercantils. El volum total 
de vendes es troba al voltant d’uns 43 milions de kg a l’any a tota Espanya. Tot i que el consum real 
és desconegut, existeixen algunes estimacions que situen aquest valor entre dues i quatre vegades 
els 43 milions anteriors. 
La recollida de tòfones també és un dels aprofitaments que es realitza als boscos, i aquesta és una 
activitat regulada per l’Ordre, de 15 de Juliol de 1991, de regulació del sector tofoner i per l’Ordre, de 9 
d’Agost de 1994, per la qual es modifica l'Ordre, de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector 
tofoner i cal tenir llicència per recollir-ne. Cal dir que el Gironès no és una de les principals comarques 
productores d’aquest recurs. 
El pi pinyer és una de les espècies de pi més apreciades a la Mediterrània. El 90% de les masses de 
pi pinyer es situen en les comarques del Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental (Barcelona) i 
Baix Empordà, Alt Empordà, Gironès i la Selva (Girona), és a dir, a la zona litoral, normalment en peus 
aïllats o en petits rodals. 
Al Gironès, segons dades del Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF), el pi pinyer ocupa 
una extensió de 1043,68 ha i amb una densitat de 117,77 peus/ha. 
Gairebé el 100% dels boscos de pi pinyer de Catalunya són privats, el que comporta que l’aplicació 
d’una gestió conjunta i el control de producció de pinyons sigui complicada. 
Els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i els Plans Simples de Gestió Forestal (PSGF) 
han estat redactats d’acord amb el que disposa l’Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual 
es regula el contingut, l’aprovació, la revisió i el seguiment dels plans tècnics de gestió i millora 
forestal i dels plans simples de gestió forestal. 
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Els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), creats per la Llei 6/1988, s’apliquen als 
boscos privats de igual o més de 25 ha i permet programar la realització de treballs de gestió i millora 
forestal durant un període màxim de 30 anys. 
A l’agost de 2005, a la comarca del Gironès, hi havia 60 finques amb PTGMF aprovats, que 
representen una superfície de 7.035,54 ha enfront de les 
32.491 ha privades, el que indica que el 21,6% de les 
finques estan sota gestió. En la següent taula i figura es representa les finques del Gironès amb 
PTGMF: 
Taula 47: Nombre de PTGMF i superfície per cada municipi (2005) 

 

Aquests tipus de Plans són iniciativa dels propietaris de les zones forestals, que s’encarreguen de 
proposar-lo al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Un cop revisat l’informe tècnic dels serveis del 
CPF pot aprovar, retornar o denegar-ne l’aprovació. 
El Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF) s’ocupa de les finques amb una superfície inferior a 25 ha. 
Pot referir-se a una o més finques d’un sol propietari o d’una agrupació de propietaris. Aquest Pla té 
una vigència de 10 a 15 anys. Un cop transcorregut aquest període, el propietari haurà de fer una 
revisió per prorrogar-lo.  
A l’agost de 2005, a la comarca del Gironès hi havia 3 finques amb PSGF que ocupen una extensió 
de 22,21 ha entre totes. Totes aquestes finques es troben dins el terme municipal de Canet d’Adri i 
varen ser aprovades al febrer del mateix any.  
Amb aquestes dues eines de gestió es defineixen els objectius de la parcel·la en quant a producció i 
aprofitament forestal (fusta, suro, pinyons, bolets, tòfones i verd nadalenc), cacera, lleure i altres. 
Referent a les Certificacions Forestals, cal anomenar que l’1 d’abril del 2001, l’Associació Catalana 
Promotora de la Certificació Forestal PEFC (ACCF), formada per representants de les propietats 
forestals de Catalunya, va marcar les directrius de la gestió forestal sostenible mitjançant el Referent 
Tècnic Regional (RTR) per tal d’ajustar la figura dels PTGMF I PSGF a la normativa PanEuropean 
Forest Certification (PEFC). 
L’ACCF va promoure, seguint la normativa PEFC, la constitució de l’Ens Català Sol·licitant de la 
Certificació Forestal PEFC (ENSCAT). Aquesta entitat va ser reconeguda com l’única sol·licitant de la 
certificació forestal d’àmbit regional a Catalunya. L’ENSCAT regula el sistema d’entrada i sortida dels 
adscrits, el control de seguiment de la certificació i estableix el procediment sancionador. 
El RTR i el procediment de control van haver de ser validats per la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR). 
Actualment, la certificació independent PEFC i l’empresa AENOR avalen el model català de gestió 
forestal. 

MUNICIPI Superfície 
(ha) 

Nombre de 
PTGMF 

Bescanó 185,11 3 
Canet d'Adri 1771,35 10 
Cassà de la Selva 510,31 9 
Girona 243,85 1 
Llagostera 1923,93 13 
Llambilles 394,43 2 
Madremanya 23,20 1 
Quart 588,93 6 
Salt 38,16 1 
Sant Andreu Salou 201,16 1 
Sant Gregori 230,81 3 
Sant Martí de Llémena 585,26 5 
Sant Martí Vell 64,66 1 
Sarrià de Ter 24,25 1 
Viladasens 250,13 3 
TOTAL 7.035,54 60 

Llegenda
Instruments d'ordenació forestal
TIPOLOGIA

PSGF

PTGMF 0 4 8 122
Kilometers ´

Font: Centre de la Propietat Forestal.

Figura 91: Zones amb PTGMF. 
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Al segon trimestre del 2003, a la comarca hi havia 4 finques amb la certificació PEFC amb una 
superfície de 397 ha, que representaven el 3% de la superfície certificada catalana. En compliment de 
la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, l’ENSCAT no ha pogut 
facilitar la relació d’informació dels propietaris de les finques i la seva localització. 

Segons la següent figura els municipis que presenten una superfície forestal ordenada segons el 
PTGMF més alta són Canet d’Adri, i Llagostera. Davant d’aquest fet, cal comentar que aquestes dues 
poblacions tenen pròximes dues zones PEIN de gran extensió: Les Gavarres i el Massís de Cadiretes 
en el cas de Llagostera (1924 ha en 13 Plans) i el PEIN Muntanyes de Rocacorba en el cas de Canet 
d’Adri (1771 ha en 10 Plans). Aquestes dues poblacions ja representen més de la meitat de la 
superfície total ordenada per PTGMF. 
Figura 92: Superfície ordenada pel PTGMF a cada municipi de la comarca.(ha) 

Font: Centre de la Propietat Forestal. 

 
Altres municipis amb una superfície important inclosa dins del PTGMF i que tenen part del seu territori 
dins de zones PEIN són: Quart (589 ha en 6 Plans), Sant Martí de Llémena (585,2 ha en 5 Plans), 
Cassà de la Selva (510,3 ha en 9 Plans), Llambilles (394,43 ha en 2 Plans) i Girona (243,85 ha en 1 
Pla). La superfície mitjana que tenen les parcel·les es troba al voltant de les 117 ha. 
Referent als Plans Simples de Gestió Forestal, a la comarca només hi ha un municipi que contempli 
aquesta eina de gestió per a zones de menys de 25 ha. Així doncs, Canet d’Adri disposa de tres 
finques regulades amb PSGF amb una superfície total de 22,21 ha.  
 
3.4.4. Aprofitaments cinegètics 
El Pla Estratègic de la Caça a Catalunya és un projecte que realitzen conjuntament el Departament de 
Medi Ambient i la Federació Catalana de Caça amb l’objectiu de definir un model de caça sostenible i 
compatible amb les altres activitats territorials. Persegueix l’objectiu de definir com està la situació 
actualment i elaborar un marc de referència de l’activitat cinegètica. 
La caça a la comarca i a tota Catalunya està regulada pels Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, de 
tinença obligatòria per als titulars de les àrees de caça, ja estiguin federats o no. Per tant, hi ha tants 
PTGC com àrees de caça hi ha a la comarca. Es tracta d’instruments de planificació cinegètica amb la 
finalitat d’aconseguir un ús sostenible de les espècies de caça, compatible amb la conservació dels 
ecosistemes i de les espècies amenaçades. 
Per a poder practicar la caça, cal la llicència de caça i un permís determinat depenent de la zona de 
caça. 
La llicència de caça és el document nominal i intransferible d'obligada tinença per a la pràctica de la 
caça dins del territori de Catalunya. La seva obtenció es fa mitjançant el pagament d'una taxa que es 
reinverteix en la gestió, conservació, repoblació i vigilància de la caça i els hàbitats. Hi ha dos tipus de 
llicències: 

⇒ la de caça amb armes de foc. 
⇒ la de caça sense armes de foc que inclou la caça amb fura, la falconeria, els fringíl·lids i el 

control de depredadors. 
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Cal tenir el permís del titular del terreny en el cas de caçar en una Àrea privada de caça i cal tenir un 
permís específic per caçar a les Reserves Nacionals de Caça o les Zones de Caça controlada. 
A la taula hi ha el nombre de llicències de la província de Girona de l’any 2004, tant per armes de foc 
com sense armes. La província de Girona conté el 18,5% de les llicències de caça de Catalunya. 
 
 
 

Taula 48: Llicències de caça a la província de Girona (2004) 

Llicències província de Girona Nombre (2004) 

amb armes de foc 14.570 
sense armes 605 
TOTAL 15.175 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
A la taula següent es mostren les espècies cinegètiques capturades en el període 2005-2006 a la 
comarca del Gironès.  
S’observa que les espècies més capturades han estat el tord i la griva (4.548) pel que fa a caça menor 
i el porc senglar (1.444) referent a caça major. Cal afegir que l’única espècie de caça major a la 
comarca del Gironès és el porc senglar (Sus scrofa) i el seu àmbit de distribució es concentra al 
Massís de Cadiretes i al Massís de les Gavarres. Es destaca que en alguns períodes d’elevat 
creixement poblacional de senglars s’ha declarat, mitjançant Resolució, l’obertura d’un període 
extraordinari de caça d’aquesta espècie degut als danys que causa en l’agricultura i els accidents de 
trànsit que provoca. 

 

El senglar es pot caçar en Àrees de Caça, en Zones de Caça Controlada (ZCC), en Reserves 
Nacionals de Caça (RNC) i en Zones d’Aprofitament Comú o Lliure (ZAC). 
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Taula 49: Captura d’espècies cinegètiques a la comarca del Gironès (2005).

Departament de Medi Ambient 
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Tal com s’observa en el mapa de densitat de 
captures en funció de l’àrea de caça, les àrees 
on s’ha detectat una major presència de 
senglars i de tords coincideix amb les zones 
protegides que pertanyen als Espais d’Interès 
Natural de les Gavarres, el Massís de Cadiretes 
i les Muntanyes de Rocacorba. Amb tot, es 
constata una presència d’aquestes espècies 
distribuïda arreu del territori. 
Les àrees de caça de la comarca del Gironès es 
mostren en el mapa que hi ha a continuació. 
Gairebé tota la comarca es considera zona 
caçable exceptuant determinats indrets com la 
zona urbana de Girona entre d’altres. 
En total hi ha 33 àrees privades de caça, de les 
quals la que pertany a la Societat de Caçadors 
de Cassà és la més gran amb una superfície de 
més de 120 km2 i engloba els municipis de 
Cassà de la Selva, Llambilles, Quart, Fornells 
de la Selva, Vilablareix, Campllong i part de 
Girona i Sant Andreu Salou. La superfície total 
que ocupen les àrees de caça a la comarca és 
de 531,27 km2, és a dir, el 92,8% de l’àrea 
comarcal. 
En el mapa s’observen les àrees de caça. 
Aquests grups estableixen la quota anual de 
matriculació tenint en compte la superfície de la 
zona i la possibilitat cinegètica mitjana.  
 
Al Gironès hi ha 63,68 hectàrees declarades 
Refugi de Fauna Salvatge. En les zones 
d’aquest tipus, la caça està prohibida i es 
consideren àrees limitades per tal de 
preservar la fauna. En cas que es tracti de 
terrenys inclosos en àrees privades de caça, 
la declaració ha d’ésser atorgada pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, d’ofici o a instància del propietari o 
dels propietaris del terreny, amb l’informe 
previ del Consell de Caça de Catalunya. 
En el Pla Estratègic de la Caça, es realitza 
una anàlisi de la situació actual del sector i 
es detecten les principals afectacions al 
sector en les conclusions. D’aquesta 
manera, les principals afectacions venen 
donades per la desaparició dels hàbitats, la 
proliferació d’espècies invasores, la 
contaminació, l’increment de població i la 
intensificació agrícola. D’aquestes idees 
principals se’n deriven aspectes concrets 
amb problemàtiques associades a espècies 
i sectors determinats. Com a exemple 
s’esmenta la mixomatosi que afecta a les 
poblacions de conills, el furtivisme, 
l’abandonament de cultius en zones 
marginals que garanteixen la configuració 
del paisatge en forma de mosaic, 
l’envelliment dels caçadors, l’artificialització 
de l’activitat degut a les contínues i 
necessàries repoblacions, l’increment dels 
accidents de trànsit, etc.  

Mas Rissech

"La Perfecta"

Penedes
Sant Hubert

Sant Esteve

La Selva

Puig dels Tudons
Onyar

Aiguaviva

Bescanó
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Sant Grau

La Pera
Taialà

La Bruguera
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Les Gavarres

Medinyà-Sant Julià.

Can Plana
Cervià

Sant Andreu

Rocacorba

Sant Jordi
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Sant Miquel

Sant Vicenç

Vall de Llèmana

Vilopriu

Llegenda

Àrees de caça
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La pesca recreativa a les aigües continentals de la comarca per al 2006 es pot realitzar en un tram 
concret del Ter: 
⇒ El tram Ter i Onyar a Girona (TE-052), amb límit inferior per al Ter a la zona que es troba a 

l’alçada de la Fàbrica Torras de Sarrià de Ter (marge dret) i la incineradora de Campdorà (marge 
esquerre). El límit inferior pel Riu Onyar es troba a l’aiguabarreig Ter.  
El límit superior el marca el riu Ter a l’alçada del Pont de Fontajau i el de l’Onyar es troba al Pont 
de Pedra de Girona. Es tracta d’un tram de 6 km on es poden pescar ciprínids amb un ordre de 
pesca i durant tot l’any. El dia de descans és el divendres. 

⇒ El tram de pesca sense mort de les Deveses de Salt (TE-051) té el seu límit inferior al pont de 
l’autopista de Salt i el seu límit superior al Bramador d’en Domènech. És un tram de 3 km per al 
que es permet la pesca de ciprínids durant tot l’any. El dia de descans és el dijous. Per a aquest 
tram actualment s’han expedit 17 permisos. 
 

A la taula es mostren les llicències expedides anualment des del 2000 al 2004. S’observa que les 
llicències expedides a la província el 2004, representava el 17% del total: 
 

Taula50: Pesca continental 2000-2004 a la província de Girona 

Llicències Província de 
Girona Catalunya 

2000 6.974 66.944 
2001 7.680 69.628 
2002 6.937 58.230 
2003 6.768 49.061 
2004 8.406 48.645 

Denúncies   

2000 49 346 
2001 34 414 
2002 27 115 
2003 63 436 
2004 35 324 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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B. Diagnosi  
 
3.1. Riscos ambientals 

 LA MAJORIA DE MUNICIPIS ESTAN AFECTATS PEL RISC D’INUNDABILITAT AMB UN 
PERÍODE DE RETORN DE 500 ANYS 

Les zones inundables de la comarca que poden afectar als municipis tenen un període de retorn 
d’entre 100 i 500 anys en gran part dels casos. La majoria de municipis es troben a una distància 
prudencial dels cursos fluvials. En el cas dels que tenen un riu que els travessa s’han construït uns 
talussos per tal de prevenir les avingudes i reduir el risc d’inundacions, tot i que caldria comprovar la 
capacitat de desguàs de determinades zones. 
A Girona sembla que els talussos del riu Onyar no són suficients per a un període de retorn de 500 
anys ja que afecta a una part del barri de Vista Alegre. El barri de Pont Major també es podria veure 
afectat amb un període de retorn de 500 anys. A Llagostera, la riera Gotarra presenta una plana 
d’inundació que afecta la zona sud-oest del municipi afectant els Horts de Can Boada per a un 
període de retorn de 50, 100 i 500 anys. El riu Llémena inunda la zona de Sant Pere de Llorà fins al 
Pla de Salt a l’altura de Sant Gregori. Medinyà es veu afectat per el sobreeiximent del riu Terri. A 
Bescanó, el Ter inunda part del casc urbà. 
 

 EL 67% DE LA COMARCA ES CONSIDERA D’ALT RISC FORESTAL 
A partir de la cartografia que representa els models de 
combustibilitat i inflamabilitat, se n’extreu el de risc d’incendi 
forestal. Els municipis que tenen un alt risc d’incendi forestal 
són Bescanó, Canet d’Adri, Cassà del a Selva, Celrà, Girona, 
Juià, Llagostera, Quart, San Gregori, Sant Julià, Sant Martí de 
Llémena, Sant Martí Vell i Sarrià de Ter.  
Per tal de prevenir i protegir les àrees dels incendis forestals, 
es realitzen els Plans de Prevenció d’incendis forestals segons 
estableix l’article 40 de la Llei 6/1998 de 30 de març, els quals 
s’inclouran al Pla d’Actuació Municipal (PAM).  
A la taula següent es mostres els municipis que han de 
realitzar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals segons la 
Llei 6/1998: 
 

- Bescanó - Celrà - Llagostera - Sant Julià de Ramis 
- Canet d’Adri - Girona - Quart - Sant Martí de Llémena 
- Cassà de la Selva - Juià - Sant Gregori - Sant Martí Vell 
   - Sarrià de Ter 

 
Per altra banda, també s’indiquen els municipis que han de tenir els Plans d’Actuació Municipal (PAM) 
per perill, segons indica l’Annex I del Pla Especial d’Emergències per Incendis Forestals de Catalunya 
(INFOCAT). 
 

- Aiguaviva - Cervià de Ter - Llagostera - Sant Gregori 
- Bescanó - Flaçà - Llambilles - Sant Jordi Desvalls 
- Campllong - Fornells de la Selva - Madremanya - Sant Julià de Ramis 
- Cassà de la Selva - Girona - Quart - Sant Martí Vell 
- Celrà - Juià - Sant Andreu Salou - Sarrià de Ter 
   - Viladasens 

 
Sant Martí de Llémena ha de realitzar el PAM però en el seu cas és degut a la vulnerabilitat. 
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 LES URBANITZACIONS DE LA COMARCA AÏLLADES DE LA TRAMA URBANA APLIQUEN 

MESURES DE PROTECCIÓ PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

A partir de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, es dicta tot un seguit de mesures de 
prevenció d'incendis forestals que són de compliment obligat per a les urbanitzacions, les edificacions 
i les instal·lacions properes als terrenys forestals, amb les excepcions que s'hi estableixen; concreta la 
persona en qui recau la responsabilitat de portar-les a terme; estableix una servitud en els terrenys 
inclosos en les franges de protecció; determina els instruments econòmics per a poder aplicar 
aquestes mesures, i regula el règim sancionador en els casos d'incompliment. 

Els municipis de la comarca subjectes a l’aplicació d’aquestes mesures són Llagostera, Cassà de la 
Selva, Llambilles, Madremanya, Sant Martí Vell, Juià, Girona i Celrà. 

 

 LA MAJORIA DE MUNICIPIS NO DISPOSEN DE PLANS BÀSICS D’EMERGÈNCIA 
MUNICIPAL NI DE PLANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 

Malgrat que tots els municipis en què el risc d’incendis és elevat disposen d’un pla de prevenció i 
extinció d’incendis, no tots disposen de Plans Bàsic d’Emergència Municipal ni de Plans d’Actuació 
Municipal.  

El Decret pel qual es va aprovar l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació dels plans 
de protecció civil municipals, obliga a la redacció dels plans als municipis amb més de 20.000 
habitants o que sense tenir aquesta població, tinguin consideració de turístics, o tinguin un risc 
especial per la seva situació geogràfica (inundació, incendis, etc.) o activitat industrial o simplement 
per voluntat pròpia. 

 

 MÉS DEL 80% DE LA SUPERFÍCIE COMARCAL ESTÀ COBERTA PER AGRUPACIONS DE 
DEFENSA FORESTAL 

Les agrupacions de defensa forestal s’organitzen en grups de municipis o individualment per tal de 
poder gestionar i treballar sobre els espais forestals per tal de prevenir els incendis forestals. A la 
comarca hi ha 12 agrupacions que inclouen 18 municipis (Aiguaviva, Bescanó, Canet d’Adri, Cassà de 
la Selva, Celrà, Cervià de Ter, Girona, Juià, Llagostera, Madremanya, Quart, Sant Gregori, Sant Jordi 
Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell, Vilablareix i Viladasens), de tal 
manera que cobreixen una superfície d’aproximadament 50.700 ha (88% de la comarca). 

Els municipis que presenten zones amb alt risc d’incendi forestal i que no es troben dins les àrees 
d’actuació de les ADF són principalment Llambilles i Flaçà. 
 

 GAIREBÉ EL 60% DE LA COMARCA ÉS VULNERABLE PER LA CONTAMINACIÓ DE 
NITRATS PROCEDENTS DE FONTS AGRÀRIES 

A la comarca hi ha dues zones diferenciades en les que es troben 
municipis amb aquesta consideració. La primera es troba al nord-est 
i comprèn els municipis de Viladasens, Sant Jordi Desvalls, Cervià 
de Ter, Sant Julià de Ramis, Bordils, Flaçà, Sant Joan de Mollet, 
Celrà, Juià i Sant Martí Vell. Tots aquests municipis es troben 
inclosos a l’annex del Decret 283/1998, de 21 d’octubre. Cal 
esmentar la gran extensió de plantacions de pollancres i plàtans 
present en aquesta zona, la fertilització de les quals pot tenir greus 
afectacions als aqüífers.  

La segona zona es troba al sud de la comarca i engloba els 
municipis de Llagostera, Cassà de la Selva, Sant Andreu Salou, 
Campllong, Llambilles, Fornells de la Selva, Aiguaviva i Vilablareix. 
Aquests municipis es varen afegir l’annex de zones considerades 
vulnerables mitjançant el Decret 476/2004, de 28 de desembre. 
Aquesta zona es caracteritza per la superfície agrícola i de conreu 
disponible.  

En els municipis en què es dóna aquesta situació s’ha produït una 
intensificació de l’agricultura, que podria desembocar en una 
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contaminació difusa per nitrats a les aigües superficials i subterrànies amb els problemes sanitaris 
corresponents (valor màxim consum humà = 50mg/l). 

Amb les analítiques realitzades a diversos pous s’ha obtingut valors de nitrats molt superiors al màxim 
permès, concretament a Bordils, Celrà, Flaçà, Juià i Viladasens. 

Per tal de minimitzar o eliminar els problemes produïts per aquest tipus de contaminació en els casos 
que sigui possible, caldrà aplicar mesures de prevenció pels avantatges que presenten enfront a les 
de correcció tant eficaç com econòmicament. Per altra banda, cal esmentar la necessitat de la creació 
d’una base de dades informatitzada que contingui informació que permeti relacionar les finques amb 
permís per a l’abocament de purins i quines empreses o explotacions tenen dret d’ús. Aquesta millora 
en la gestió de la informació permetria un accés més fàcil i ràpid així com una agilització del procés de 
detecció d’irregularitats. 

 

 ELS RIUS I ELS BOSCOS DE RIBERA DEL GIRONÈS PRESENTEN UNA QUALITAT QUE 
NECESSITA ESPECIAL ATENCIÓ PER TAL DE MILLORAR EL SEU ESTAT ACTUAL 

De l'anàlisi dels índex de qualitat dels punts de mostreig d'aigües superficials de l'ACA al Gironès 
(Bescanó, Quart i Sant Julià de Ramis), l'ISQA, presenta valors a l'entorn dels 75-85 punts - amb un 
màxim de 100 i mínim de 0- que en la seqüència dels darrers tres anys, en tots els punts, apunta una 
certa inèrcia a la baixa. 

Tot i que en general la qualitat biològica de les masses 
d’aigua és acceptable, hi ha determinats punts de mostreig 
en els quals els valors no assoleixen els esperats degut a la 
incidència de les zones urbanitzades o per efecte de les 
activitats agrícoles o industrials. 

Amb l’índex BMWPC es determinen els valors de qualitat del 
riu en funció de les espècies de macroinvertebrats que es 
detectin. La disminució detectada del nivell de qualitat de les 
aigües pot ser degut a abocaments incontrolats a la llera ja 
sigui amb origen industrial o agrícola. 

Pel contrari, hi ha zones de Bescanó i de Flaçà que tenen 
valors de qualitat biològica molt bons. Els de Bescanó es 
troben abans d’arribar a la zona del polígon industrial de 
Montfullà i de la ciutat de Girona que encara no s’han vist 
greument afectades per les activitats humanes. 

Si juntament amb l’índex BMWPC es té en compte la 
qualitat del bosc de ribera (QBR) s’obté l’índex 
ECOSTRIMED que mesura la qualitat ecològica dels rius. 
Segons les dades de l’estudi realitzat pel Consorci Alba-Ter 
a l’any 2000, els rius de la comarca tenen una qualitat 
ecològica entre mediocre i pèssima perquè els seus boscos 
de ribera propers als nuclis urbans presenten un grau de 
degradació elevat. 

Segons s’estableix a la Directiva del Marc de l’Aigua, a l’any 2015 la qualitat ecològica dels rius ha 
d’estar com a mínim a un nivell bo si es tracta d’una zona degradada, i molt bo si es situa a l’entorn 
natural.  
 

 LA COMARCA TÉ UNA PROBLEMÀTICA ASSOCIADA A LES POBLACIONS DE SIMÚLIDS 

En el darrer període s’ha produït una proliferació en la població de simúlids produint un problema 
sobre la salut humana degut a l’agressivitat d’aquesta espècie. Arran d’aquestes incidències, el 
Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Girona, la Mancomunitat Intermunicipal del Servei de 
Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter, el DARP i l’ACA duen a terme la Campanya de 
seguiment i control dels simúlids a la comarca. Amb aquesta campanya, s’ha proporcionat informació 
a la població en relació als insectes i les mesures que cal prendre en cas de picades, també s’han 
realitzat actuacions de control mitjançant l’aplicació de tractaments biològics en zones concretes, i 
s’han establert mesures que limitin el desenvolupament de les larves a partir de les modificacions del 
cabal en els cursos fluvials entre d’altres. Així doncs, cal mantenir el seguiment i el control de les 
poblacions de simúlids per tal d’evitar futures incidències sobre la població humana. 
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3.2. Balanç de l’aigua 
 JUIÀ I SANT ANDREU SALOU NO DISPOSEN DE XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 

Tant sols uns pocs municipis del Gironès: Juià i Sant Andreu Salou –el primer dels quals està en fase 
d’obres per assolir l’abastament - no tenen actualment xarxa d’abastament, és a dir, els seus habitants 
obtenen el recurs mitjançant fonts pròpies d'abastament. Per als municipis de Sant Joan de Mollet i 
Canet d’Adri no es tenen dades confirmades de la seva existència. Molts altres municipis, fins i tot de 
la regió metropolitana de Girona -p. ex Salt -, també tenen una part de població que extreu l'aigua per 
al consum de boca de recursos propis. Es tracta en la majoria de casos, llevat d'excepcions, 
d'habitatges o sectors aïllats, els quals pel cost o complexitat de la connexió, s'han mantingut sense 
xarxa fins a l'actualitat. D'acord amb les estimacions aportades en la descripció del vector, podria 
tractar-se d'un 5% del cens d'habitants. 

Els sistemes de potabilització i distribució mitjançant xarxa d'abastament, a través dels controls 
sanitaris que s'hi practiquen - d'acord amb la reglamentació pertinent - no garanteixen tothora el 
compliment dels estàndards de consum domèstic i presenten diversa problemàtica associada 
principalment amb els nitrats, el ferro i manganès, l’arsènic i el fluor segons l’origen de la captació. 
Aquests aspectes de qualitat s'abordaran amb més detall en altres apartats. 

Tanmateix, són moltes les captacions que funcionen a través d’un sistema amb tant sols cloració, 
qüestió que pot significar un deficient control dels paràmetres que no es resolen amb aquest 
tractament. 

 

 LES PÈRDUES MITJANES ESTIMADES DE LA XARXA D’ABASTAMENT ES TROBEN DINS 
D’UN RANG ACCEPTABLE 

A través de tot sistema de distribució i transport d'aigua, per fuites, poca eficiència dels materials i 
altres circumstàncies, es comptabilitzen una sèrie de pèrdues des del punt d’extracció fins que arriba 
al consumidor final. Aquesta quantitat pot ser molt significativa en el volum anual que es posa en 
servei d'una comarca com pot ser la del Gironès.  

De l'anàlisi de diferents PALS municipals elaborats amb anterioritat, es pot desprendre que per al 
70% de la població comarcal, aquestes pèrdues es situen a l'entorn del 20-25%. Aquest percentatge, 
tot i que d'entrada continua essent millorable, es considera per les empreses explotadores, dins dels 
rangs de normalitat.  

Cal però, que tots els municipis i llurs empreses concessionàries del servei, elaborin plans directors i 
inverteixin en la millora constant de les xarxes, en la detecció efectiva de fugues i reparació 
immediata d'avaries, per tal que en el futur s'assoleixin rendiments més eficients. 

 

 EL CONSUM INDUSTRIAL ES REALITZA MAJORITÀRIAMENT A TRAVÉS DE FONTS 
PRÒPIES I 11 EMPRESES REPRESENTEN EL 92% DEL VOLUM 

Així com per al sector domèstic, el consum es realitza majoritàriament a través de les xarxes 
d'abastament, el sector industrial obté el recurs majoritàriament de l'explotació de captacions 
subterrànies dels aqüífers de la comarca. Això representa fins a un 93% dels volums facturats per 
l'ACA. 

Pren especial rellevància el fet que d'entre tot el teixit industrial, tant sols 11 empreses acaparen més 
del 90% del consum industrial, i d'aquestes, 4 assolirien el 80%. Es tracta d'empreses del sector 
alimentari - elaboració de cafè, té i infusions de Girona -, una activitat de neteja de vies públiques i 
tractament del rebuig i dues papereres.  

Aquestes dades són significatives si es té en compte que concentrant els esforços per al foment de la 
millora del seu sistema productiu - dependència del recurs aigua en poques activitats, pot disminuir 
significativament el volum d'aigua destinat al sector industrial. 

 

 EL SECTOR PRIMARI CONSUMEIX EL 77% DE L’AIGUA PROVINENT DE FONTS PRÒPIES  

De tot el conjunt d’usos consumptius de l’aigua de la comarca, el sector agrícola, mitjançant la seva 
captació subterrània o superficial, es configura com l’ús més significatiu per sobre de qualsevol altre 
sector. Aquest percentatge representa fins el 64% sobre els consums estimats o indicats per l'ACA, 
totals i s’allunya substancialment del 19% del consum industrial i del 16% del consum domèstic. En el 



 
Agenda 21 de la comarca del Gironès 

Document I: Descripció i diagnosi dels vectors de sostenibilitat 
179

 

subconjunt de fonts pròpies obté més de tres quartes parts del total - un 77%.- del volum d'explotació 
del recurs. 

 

 L’INCREMENT DE LA POBLACIÓ METROPOLITANA SUPOSARÀ UNA DEMANDA D’AIGUA 
SIGNIFICATIVA EN EL FUTUR 

Les previsions o escenaris poblacionals futurs del Gironès, mostren diferents tendències a l'alça que 
s'hauran de tenir en compte en la gestió de la demanda de l'aigua. En concret, la inèrcia de l’ocupació 
del territori es concentra al voltant de la zona metropolitana, Girona i entorns propers, configurant una 
urbs de densitat elevada, no només pel que fa al sector domèstic sinó també amb creixements 
empresarials significatius amb llurs polígons industrials. A la resta de la comarca, es preveu un 
desenvolupament sostingut en sengles termes. 

El desenvolupament implicarà una pressió sobre l'oferta hídrica procedent del Pasteral, que caldrà 
contemplar dins del conjunt de creixements que també es sobrevindran en l’àmbit del ramal dirigit a la 
Costa Brava. 

Segons les previsions de creixements, la població de la comarca del Gironès augmentarà un 17% el 
2015, resultant-ne un consum de 11,7m3, és a dir un 23,1%. Aquest increment caldrà planificar-lo amb 
especial cura i determinar si els recursos actuals són suficients per a donar continuïtat a la prestació 
del servei. S’haurà de tenir en compte que el sistema de preses del Ter està també supeditat al 
creixement que s’esdevindrà a la Costa Brava. 

 

 EL NITROGEN REPRESENTA LA PRINCIPAL PROBLEMÀTICA EN ELS PUNTS DE 
CONTROL D’AIGÜES SUBTERRÀNIES  

En les estacions o punts de mostreig i control de les aigües subterrànies que disposa l'ACA al llarg de 
la comarca, el nitrogen en les seves formes reduïda i oxidada, nitrits i nitrats, així com a amoni, es 
detecta per sobre de les concentracions màximes admissibles i/o nivells guia en alguns dels pous 
objecte de monitoreig. 

De fet, hi ha 10 municipis, a l'entorn del Ter, des de Celrà fins a Viladasens, afectats pel Decret 
283/1998, de zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries, 
que es van ampliar amb 8 més de la vessant sud en el Decret 476/2004 - d'Aiguaviva a Llagostera -. 

En consultes amb les diverses empreses explotadores dels sistemes de potabilització, l'àmbit 
denominat del Baix Ter assoleix habitualment en els pous d'abastament, concentracions de nitrats 
per sobre dels paràmetres regulats per la normativa tècnico-sanitària. Aquest efecte es pot 
compensar mitjançant captacions complementàries que amb aportacions d'aigua sense aquests 
elements realitzen l'efecte de dilució desitjat. 

Altres problemàtiques que existeixen són: per concentracions excessives de ferro i manganès, 
subscrits al voltant de la plana al·luvial del Ter i que generen efectes de terbolesa i presència de 
precipitat desagradable per al consum de boca i altres usos domèstics; i presència de fluor a les 
captacions ubicades a la conca de l’Onyar. 

Cal tenir en compte els possibles riscos de contaminació per hidrocarburs en els municipis on la 
captació es situa a l’entorn de polígons industrials o activitats potencialment perilloses. 

 

 ELS ÍNDEX DE QUALITAT FÍSICO-QUÍMICA PER A LES AIGÜES SUPERFICIALS MOSTREN 
UNA TENDÈNCIA A LA DAVALLADA 

De l'anàlisi dels índex de qualitat dels punts de mostreig d'aigües superficials de l'ACA al Gironès 
(Bescanó, Quart i Sant Julià de Ramis), l'ISQA, presenta valors a l'entorn dels 75-85 punts - amb un 
màxim de 100 i mínim de 0- que en la seqüència dels darrers tres anys, en tots els punts, apunta una 
certa inèrcia a la baixa. Caldria contrastar aquesta tendència amb l'avaluació sistemàtica d'algun 
índex biològic, del que tant sols es té dades de l'any 2003 per als mateixos punts que l'anterior. 

 

 UN 2% DE LA POBLACIÓ NO ESTÀ CONNECTADA A UN SISTEMA DE DEPURACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS 

Aproximadament, un 98% de la població de la comarca disposa de sistema de sanejament a través de 
depuradora, en funcionament o en fase de construcció. Els municipis que no es troben connectats a la 
xarxa de sanejament són Campllong, Sant Andreu Salou, Madremanya i Viladasens. Les previsions 
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en la millora de les xarxes o sistemes de depuració, enumerats en el PSARU (Programa de 
Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes) contempla la millora de les EDARS en funcionament i la 
connexió de sectors encara sense sanejament, amb la voluntat de donar compliment a la Directiva de 
l'aigua, en la qual s'exigeix també el tractament de les aigües residuals procedents dels nuclis de 
menys de 2.000 habitants equivalents. Per altra banda, cal esmentar que altres municipis que 
disposen de connexió a sistemes de depuració d’aigües residuals no assoleixen uns rendiments 
adequats i per tant, és recomanable la incorporació de millores, ampliacions i la construcció de nous 
col·lectors amb l’objectiu d’evitar incidències i garantir un bon tractament dels efluents. 

Els valors de rendiment d'eliminació de MES i DBO5 de les depuradores considerades es troba dins 
dels límits permesos d'abocament al medi. 

 

 LA REUTILITZACIÓ DE L’AIGUA, ENCARA UN ASPECTE PER DESENVOLUPAR 

Hom té constància de l'ús d'aigua regenerada de la EDAR de Girona (Campdorà) per al reg d'un camp 
de golf. Aquest volum però, no és significatiu respecte el total depurat de la comarca, tot i que és una 
iniciativa a destacar del conjunt de pràctiques encaminades cap a la sostenibilitat del vector. 

 

 EXISTEIX UN TEIXIT INDUSTRIAL QUE GENERA AIGÜES RESIDUALS AMB POTENCIAL 
CONTAMINADOR SENSE DECLARAR L’INDRET D’ABOCAMENT 

Dels 738 establiments industrials que realitzen la Declaració d’Ús i Contaminació de l’Aigua a la 
comarca del Gironès, 363 es troben en els grups C, D i E del CCAE-93, el que representa que estan 
tipificades com abocaments industrials potencialment contaminants i han de declarar paràmetres de 
qualitat més extensos que la resta. D’aquestes, hi ha 9 empreses que l'ACA assenyala com a 
principals generadors de la càrrega contaminant en les aigües residuals i per a les quals se'ls 
exigeixen mesures complementàries de reducció, però entre elles no se’n troba cap que a nivell català 
es desmarqui pel seu potencial greuge al medi. 

Hi ha un total de 136 abocaments d’aigües residuals amb autorització administrativa, dels quals un 
79,4% aboquen directament al medi físic. Com a mínim, haurien de figurar en els registres 
d’abocaments aquelles empreses que aboquen al mar, llera –directa o indirectament a través d’una 
depuració prèvia- i amb camió cisterna a EDAR. Els abocaments a claveguera han de disposar del 
corresponent permís de connexió.  El total de titulars industrials que realitzen la DUCA, haurien de 
disposar cadascun de llur autorització o permís, xifra que veiem es queda molt per sota del desitjat. 

 

 LA DIRECTIVA DEL MARC DE L’AIGUA DE L’ACA DISPOSA D’UN SERVIDOR DE MAPES 
ON S’INDICA EL RISC D’INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA PER A DIVERSOS PUNTS 

Amb motiu de la Directiva del Marc de l’Aigua, l’ACA ha posat a disposició de la població un servidor 
de mapes que permet l’obtenció d’informació de diversos àmbits relacionats amb l’aigua i que realitza 
una anàlisi de les pressions i els impactes que es produeixen actualment en el territori així com les 
àrees afectades per aquests. D’aquesta manera, es proporciona d’una manera fàcil i visual una gran 
quantitat d’informació per a ser utilitzada amb l’objectiu de millorar les condicions actuals dels cursos 
fluvials a través de la minimització dels impactes que reben. Alguns dels impactes analitzats són les 
dejeccions ramaderes, els abocaments, la qualitat ecològica a través de diversos índexs, els resultats 
d’analítiques,... 

 

3.3. Sorolls 
 NOMÉS SET MUNICIPIS TENEN APROVAT EL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA 

Tan sols els municipis de Salt, Vilablareix, Juià, Bescanó, Flaçà, Celrà i Aiguaviva; disposen del mapa 
de capacitat acústica aprovat. Malgrat que la llei establia la data límit d’aprovació dels mapes de 
sorolls l’11 d’octubre de 2005 i el Departament de Medi Ambient i Habitatge havia posat a disposició 
de tots els municipis les propostes per a la seva realització, aquest són els únics municipis que el 
varen aprovar. En aquests mapes es classifiquen les diferents zones del nucli urbà segons la seva 
sensibilitat mitjançant les categories establertes de molt alta, alta, moderada, baixa i molt baixa. 
També s’afegeix la categoria de zona d’especial protecció de capacitat acústica (ZEPQA). 

A més, Girona i Salt estant elaborant el mapa estratègic de soroll. 
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 GRAN IMPACTE ACÚSTIC DE LES INFRAESTRUCTURES  

S’han determinat uns nivells superiors als permesos a l’autopista AP7 (> 70 dBA), la N-II, la C-65 i la 
C-66 (65-70 dBA) mitjançant les mesures realitzades durant la campanya 2002-2003 per a la 
determinació dels nivells de soroll de referència de la xarxa bàsica de carreteres dut a terme per la 
Direcció General de Qualitat Ambiental del DMAH. La metodologia bàsicament ha consistit a 
determinar uns escenaris estratègicament representatius de les carreteres de Catalunya i a mesurar 
els nivells de soroll i la intensitat mitjana de vehicles durant el període diürn. 

Juntament amb el projecte constructiu del traçat del TAV està previst incloure un estudi acústic amb el 
que es prediran els nivells sonors previstos amb el que es realitzarà un mapa de sorolls. El pas del 
TAV pel Gironès afecta als termes municipals d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Vilablareix, Girona, 
Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis. 

L’aeroport es troba entre la comarca de la Selva i el Gironès, al terme municipal d’Aiguaviva, i el 
trajecte que realitzen els avions afecta als termes de Salt, Vilablareix i Aiguaviva. Per aquest motiu 
s’ha encarregat un estudi a la Universitat de Girona per tal d’avaluar-ne l’afectació acústica sobre 
aquests municipis. 

 

3.4. Aprofitament de recursos naturals 
 ELS PRINCIPALS RECURSOS DE LES ACTIVITATS EXTRACTIVES SÓN LES SORRES I LES 

GRAVES 

A la comarca hi ha un total de 39 explotacions de graves amb una superfície de 1,7 km2, de les quals 
11 estan iniciades, 21 es troben actives i 7 estan pendents de regularització. 

El segon recurs de les activitats extractives són les sorres, amb un total de 12 explotacions que 
ocupen una superfície de 862.912 m2. D’aquestes explotacions, 4 es troben en fase d’inici, 7 estan 
actives i tan sols una es troba pendent de regularització.  

La majoria d’aquestes explotacions es troben a prop de cursos fluvials importants com el Ter per tal 
d’aprofitar els materials dipositats a les terrasses del Ter durant el període quaternari i assegurar una 
quantitat mínima de material per tal que l’explotació sigui rentable.  

Cal tenir en compte que les extraccions d’àrids en zones properes a cursos fluvials poden produir 
afectacions a les aigües i altres impactes relacionats amb el medi, ja siguin de tipus visual o 
d’alteració directa sobre l’entorn.  

Cal esmentar que més del 90% de les extraccions de grava i sorra es localitzen al curs fluvial del Ter i 
al seu entorn, la qual cosa indica un elevat grau d’afectació sobre els espais relacionats amb el riu 
com el bosc de ribera, l’alteració del llit del riu i la possible contaminació de l’aigua. 

Considerant que la longitud aproximada del Ter a l’interior de la comarca és d’uns 40 km, la presència 
de més de 50 explotacions a les proximitats de l’entorn fluvial implica una afectació a nivell ambiental 
destacable.  

 

 LA DENSITAT D’ALZINES A LA COMARCA ÉS DE GAIREBÉ 1.500 PEUS/ha A CAUSA DE 
LA MANCA DE GESTIÓ FORESTAL 

Les espècies principals a la comarca són les alzines (Quercus ilex) i les sureres (Quercus suber). 
Degut a la tradicional però minvada explotació del suro, la densitat de sureres es troba al voltant dels 
440 peus/ha. Per altra banda, el gènere Quercus ilex, presenta unes densitats molt superiors de 
l’ordre dels 1.500 peus/ha.  Aquesta situació prové de la pèrdua d’importància del sector forestal com 
a font energètica tradicional i d’ingressos amb el conseqüent abandonament de les zones arbrades. 
Aquest fet propicia un creixement sense selecció de les zones forestals i la proliferació d’arbres amb 
classes diamètriques insuficients per tal d’obtenir un bosc madur i resistent als incendis o a altres 
processos naturals. 

Una situació com l’actual afavoreix el risc d’incendi de les zones de manera considerable degut a 
l’increment de la quantitat de combustible. Per tal d’evitar situacions de risc d’aquest tipus, cal 
gestionar les forests de la comarca mitjançant la realització i compliment dels plans tècnics de gestió 
forestal i amb la valorització dels productes forestals. 

 

 HI HA 60 FINQUES AMB PLA TÈCNIC DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL (PTGMF) I 3 
FINQUES AMB PLANS SIMPLES DE GESTIÓ FORESTAL (PSGF) 
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La comarca del Gironès disposa d’una superfície total de 7.035,53 ha de finques amb plans tècnics de 
gestió i millora forestal que representen el 19,4% del territori. Aquesta superfície es troba repartida en 
60 PTGMF. Aquests plans defineixen els objectius de les parcel·les en quant a producció i 
aprofitaments forestals, ja siguin recursos fustaners o no.  

A Canet d’Adri hi ha 3 finques amb plans simples de gestió forestal (PSGF). Aquesta figura de gestió 
s’utilitza per a zones amb una superfície menor de 25 ha que poden pertànyer a un sol propietari o a 
una agrupació d’aquests. 

De la resta de l’espai forestal que no disposa de plans de gestió ni sistemes de planificació, cal 
esmentar que la seva manca de manteniment és una de les principals causes de l’alt risc d’incendi 
que caracteritza aquesta zona juntament amb el clima mediterrani propi de l’indret. Així doncs, la 
creació d’associacions de propietaris, agrupacions de defensa forestal i la promoció de recursos 
fustaners i no fustaners ha de servir per realitzar un manteniment forestal adequat que permeti un 
desenvolupament del bosc cap a un estat madur i resistent als grans incendis forestals. 

 

 EL GIRONÈS TÉ 4 FINQUES AMB LA CERTIFICACIÓ FORESTAL PEFC 

El PanEuropean Forest Certification (PEFC) és un certificat de qualitat de les explotacions forestals 
que s’aplica en gran nombre de països. A Catalunya, s’ha triat aquest tipus de certificació forestal 
degut a la prèvia existència del Centre de la Propietat Forestal i dels Plans Tècnics de Gestió i Millora 
Forestal que faciliten el procés i redueixen els costos a l’hora de certificar una finca. 

L'objectiu bàsic de la certificació forestal és, segons les institucions promotores, la promoció de la 
gestió forestal sostenible. Altres objectius generals són: 

⇒ Augmentar el valor afegit i el reconeixement social dels productes forestals al garantir-se a 
través d'una tercera part independent que provenen d'una gestió sostenible. 

⇒ Promocionar els productes forestals com a producte ecològic o 'verd' front a d'altres productes 
substitutius, al tractar-se d'un recurs renovable. 

⇒ Oferir a les empreses la possibilitat d'accedir a mercats potencials 'verds' o sensibles 
ambientalment, a més de comptar amb el reconeixement públic i el recolzament de les ONG i 
Administracions. 

⇒ Promocionar l'associacionisme en el sector forestal 

Al Gironès hi ha 4 finques amb aquest tipus de certificació que ocupen una superfície de 397 ha. 

 

 EL 92,8 % DE LA COMARCA ÉS ZONA CAÇABLE 

Al Gironès hi ha 33 àrees de caça que ocupen una superfície de 534,4 km2 i representen el 92,8 % de 
la comarca. Les àrees de caça de la comarca ocupen pràcticament tota la superfície exceptuant part 
del municipi de Girona i les seves rodalies, així com Salt, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis. Cal dir 
que per tal de poder caçar en una d’aquestes àrees, aquesta ha de disposar de pla tècnic 
d’aprofitament cinegètic. Les espècies que es cacen en aquestes zones són bàsicament de caça 
menor com el tord i la griva, que presenten el major nombre de captures. Referent a la caça major, 
l’espècie més caçada amb diferència és el porc senglar, que actualment es troba en situació de 
superpoblació i és el causant d’accidents de trànsit i de desperfectes en determinades zones. 

Les zones de seguretat són les zones on no es permet caçar, que de manera general correspon a les 
àrees urbanes. A les zones denominades “Refugi de Fauna Salvatge” tampoc no es permet la caça. 

 

 HI HA DOS TRAMS DEL TER ON ES PRACTICA LA PESCA RECREATIVA 

Al Ter hi ha dos trams a on es pot practicar la pesca recreativa, un es troba a les Deveses de Salt 
(TE-051) amb una longitud de 3 km del que hi ha expedits 17 permisos. És una zona de pesca 
controlada sense mort i també disposa d’un tram infantil. 

El segon tram és el Ter i Onyar a Girona (TE-052) localitzat entre la Fàbrica Torras de Sarrià de Ter i 
la incineradora de Campdorà i arriba fins al Pont de Fontajau. És un tram de 6 km pel que no hi ha 
permisos expedits. 
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C. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

PUNTS FORTS 

- Hi ha pocs nuclis urbans afectats pel risc d’inundabilitat, tot i que cal reforçar determinats punts 
crítics de la comarca. 

- Hi ha 9 agrupacions de defensa forestal (ADF) formades per propietaris forestals, ajuntaments i 
voluntaris que es reparteixen entre 14 municipis per tal de prevenir i lluitar contra els incendis. 

- El massís de Cadiretes i el de les Gavarres disposen de perímetres de protecció prioritària per a la 
prevenció d’incendis forestals. 

- La major part de la població es troba connectada a un sistema d'abastament sota garanties 
sanitàries. 

- Es preveu la realització d’un estudi acústic per determinar els nivells sonors del traçat del TAV 

- La construcció de la variant de la carretera GI-633 a St. Jordi Desvalls ha reduït els nivells de 
soroll del nucli urbà. 

- Actualment hi ha 60 finques gestionades amb Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal i 3 finques 
gestionades amb Plans Simples de Gestió Forestal (superfície < 25 ha). 

- Es permet la caça al 92% de la comarca (531,27 km2) que es reparteix en 33 àrees de caça que 
estan obligades a tenir Plans Tècnics de Gestió Cinegètica per a regular el seu aprofitament. 

- Hi ha dues zones de pesca recreativa de les que es controla l’activitat i es mantenen les zones 
respectant els cicles reproductius i de creixement de les espècies. 

 

PUNTS FEBLES 

- Els resultats obtinguts a partir de l’índex de qualitat ecològica ECOSTRIMED indiquen que els 
boscos de ribera presenten uns nivells de qualitat dolents. 

- Escenaris no previstos respecte la futura demanda d’aigua que suposarà l’increment poblacional i 
industrial de la zona metropolitana 

- Els municipis de Campllong, Sant Andreu Salou, Madremanya i Viladasens no disposen de 
sistemes de depuració d’aigües residuals 

- Degradació dels cursos hídrics segons la detecció per índex fisico-químics 

- A la comarca hi ha 18 municipis vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts 
agràries. La localització d’aquests es concentra a la zona nord-est i sud de la comarca. Al nord-est 
és on hi ha grans extensions de plantacions de plàtans i pollancres, mentre que al sud es destaca 
la presència de conreus. Aquestes tipologies d’activitats agràries són la principal font d’origen dels 
nitrats que afecten als aqüífers.  

- Tant l’autopista AP7 com les carreteres N-II, C-66 i C-65 tenen uns nivells sonors per sobre dels 
valors màxims permesos per a una zona de sensibilitat acústica moderada. 

- Només set municipis de la comarca tenen aprovat el Mapa de Capacitat Acústica  

- La pedra de Girona (calcària nummulítica), és un recurs limitat del que ha calgut regular la seva 
extracció , ja que només n’afloren 1,5 km2. 
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OPORTUNITATS 

- Més de la meitat de la comarca està obligada a disposar del Pla d’Actuació Municipal per a 
incendis forestals i alguns municipis el tenen en fase de redacció. 

- L’índex de qualitat ecològica determina quins són els punts dels cursos fluvials més afectats i 
sobre els que cal actuar per tal d’assolir un bon nivell de l’Estat Ecològic segons la Directiva Marc 
de l’Aigua 

- El Gironès és una comarca amb qualitat i quantitat de recursos hídrics propis  

- Seguiment i control de les explotacions d’àrids en zones properes als cursos fluvials durant 
l’explotació i en la seva finalització per garantir la restauració de l’indret 

- Onze empreses representen el 90% del consum industrial, cal invertir esforços per tal que 
optimitzin el seu ús de l’aigua. 

- Millores previstes per a les connexions a sistemes de sanejament i per a nuclis de menys de 2.000 
habitants equivalents en un termini de deu anys 

- Oportunitats per a la reutilització de l’aigua 

- La construcció de la variant de Bescanó ajudarà a reduir els nivells sonors al nucli. 

- Les empreses que han de realitzar la DUCA han d’explicitar l’indret on s’aboquen les aigües 
residuals 

- S’ha encarregat un estudi per avaluar l’afectació de l’aeroport Girona – Costa Brava a les 
comarques de la Selva i el Gironès. 

- La llei permetrà als ciutadans saber els valors màxims en relació als nivells sonors per a cada 
zona i exigir-ne l’adaptació a la normativa de determinades activitats. 

- La comarca té 4 finques amb fusta certificada pel segell de qualitat PEFC (PanEuropean Forest 
Certification). 

 

AMENACES 

- Gairebé el 70% de la comarca es considera zona d’alt risc forestal degut a la manca de 
manteniment de les zones boscoses. El massís de les Gavarres és la zona amb un risc més 
elevat. 

- Actualment es prioritza la prevenció dels incendis enlloc de les mesures d’extinció degut a la seva 
major eficiència sobretot en els municipis que disposen de grans masses forestals. 

- Més del 50% dels municipis de la comarca es consideren zones vulnerables per contaminació de 
nitrats procedents de fonts agràries fruit de la intensificació de l’agricultura. 

- La conca del Baix Ter es troba afectada per contaminació per nitrats d'origen agrícola 

- Altres explotacions d’aigua presenten problemes de ferro i manganès juntament amb nitrats de 
difícil eliminació conjunta 

- Cal considerar l’afectació de les noves infrastructures que actualment estan en projecte per tal 
d’evitar un futur impacte acústic sobre la població i el medi.  

- La proximitat de les activitats extractives als cursos fluvials pot produir alteracions en els 
ecosistemes i la contaminació de les aigües superficials. 

- Degut a la disminució de les explotacions forestals tradicionals i la manca de manteniment de 
determinades zones boscoses, el nombre de peus d’alzina s’ha incrementat afavorint el risc 
d’incendis. 
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4.1. Anàlisi del territori 
4.1.1. Usos del sòl i evolució 
La cartografia dels usos del sòl a Catalunya realitzada per l’institut Cartogràfic de Catalunya dels anys 
1987, 1997 i 2002 permet realitzar una anàlisi evolutiu del canvi d’usos del sòl que està patint la 
comarca en els últims anys. A la taula següent es llisten les 15 classes diferents d’usos que es poden 
observar a la comarca, així com l’evolució dels mateixos en els últims anys: 
 
Taula 51: Superfície dels usos del sòl del Gironès (ha). Escala 1:50.000. 

Usos del sòl 
1987 
(ha) 

1997 
(ha) 

2002 
(ha) 

Evolució 
1987-1997 

% 

Evolució 
1997-2002 

% 

Aigua continental 66,6 154,9 153,5 132,6 -0,9 

Infrastructures viàries 208,7 843,1 961,6 304 14 

Urbanitzacions 460,6 734,5 711,5 59,5 -3,1 

Nuclis urbans 1.003,6 1.374,4 1.400,3 36,9 1,9 

Zones industrials i comercials 475,2 796,9 844,3 67,7 5,9 

Conreus herbacis de secà 14.990,6 13.821,8 12.908 -7,8 -6,6 

Conreus herbacis de regadiu 3.751,8 4.100,2 4.052,7 9,3 -1,2 

Fruiters de secà 220,4 116 130,9 -47,4 12,8 

Fruiters de regadiu 675,6 254,3 249,1 -62,36 -2,0 

Vinya 22,2 66,2 71,5 198,2 8,0 

Bosquines i prats 8.082 5.658,6 5.742,1 -30 1,5 

Bosc d'escleròfil·les 9.956,6 10.365,1 10.783,4 4,1 4 

Bosc de caducifolis 3.547,6 4.657,3 5.028,9 31,3 8 

Bosc d'aciculifolis 13.180,1 14.044,6 13.820,3 6,6 -1,6 

Sòl amb vegetació escassa o nul·la 877,3 590,5 722 -32,7 22,3 

Superfície total 57.578,7 57.578,4 57.579,9 -0,0005 0,003 

Font: Cartografia dels usos del Sòl a Catalunya dels anys  1997 i 2002 de l’ICC. 

En quan a la superfície que ocupen els diferents usos destaca la superfície forestal, sobretot de 
boscos d’escleròfil·les i d’aciculifolis, la qual representa el 63 % de la superfície total de la comarca. 
Durant els 15 anys que van del 1987 al 2002 ha augmentat la superfície dels boscos d’escleròfil·les i 
de caducifolis en detriment dels boscos d’aciculifolis (sobretot de Pinus pinea i Pinus halepensis), ja 
que aquests no deixen de ser poblacions transitòries, és a dir, que tendeixen a la reducció de la seva 
superfície i a esdevenir boscos d’alzines i sureres si no es veuen alterades per l’home. També cal 
destacar que el 10,7% del total dels hàbitats del Gironès són boscos mixtos de pins i alzines o sureres 
(veure apartat 2.5.1.). 
Malgrat tot, al 2002 la superfície del sòl ocupada per boscos d’aciculifolis era d’un 24%, bàsicament 
boscos de Pinus pinaster a tot l’est de la comarca, Pinus pinea de sòls acidòfils al sud i a l’est, i Pinus 
halepensis majoritàriament al massís de Rocacorba. 
Els boscos d’escleròfil·les (18,7%) fa referència a les suredes acidòfiles del sud-est de la comarca, i 
els boscos d’alzines localitzats majoritàriament al nord-oest. 
Els boscos de caducifolis (8,7%) comprenen els boscos de pollancres, plàtans i altres plantacions a 
sòls humits, i algunes castanyedes de la zona de les Gavarres. 
La part dedicada a l’agricultura és d’aproximadament un 30%, sobretot a conreus herbacis de secà 
(22,4%) i conreus herbacis de regadiu (7%). Els primers s’estenen per tota la plana, i els segons es 
localitzen principalment a la vora del riu Ter. Durant els 5 anys d’anàlisi la superfície ocupada per 
conreus herbacis de regadiu s’ha vist reduïda en un 6,6 %. S’observa una reducció significativa dels 
fruiters (-62%) i dels cereals (-42%).  
Pel que fa al creixement urbà i industrial de la comarca, aquest es concentra a la zona d’influència de 
Girona - on la pressió de creixement és molt alta en els darrers anys -, i en menor mesura a Cassà de 
la Selva i Llagostera. 



188 Agenda 21 de la comarca del Gironès 
Document I: Descripció i diagnosi dels vectors de sostenibilitat  

 

Les infrastructures viàries van créixer un 304% durant el decenni 1987-1997, i durant el següent 
quinquenni (1997-2002) un 14,1%; la majoria d’aquestes infrastructures han servit per millorar la 
connexió de la capital de comarca amb la resta dels municipis. 
Per altra banda, cal esmentar que la variació entre les superfícies ocupades pels cursos fluvials entre 
els anys 1987 i 2002 ve donada per una variació de les superfícies inundades en determinats sectors 
degut a la proliferació de plantacions al sector nord-est de la comarca, i per altra banda, aquesta 
superfície pot presentar alteracions derivades de l’escala de digitalització a 1:50.000. També cal 
considerar que la comparació de la seva evolució tan sols es pot realitzar a partir d’aquesta 
cartografia. 
En la següent figura es mostra els usos del sòl del Gironès, al 2002: 
Figura 95: Usos del sòl, 1987-2002. 
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4.1.1.1. Mosaic del territori i pendents 
A partir dels usos del sòl del Gironès s’ha realitzat el mapa de mosaic del territori, en el qual s’agrupen 
les zones agrícoles, forestals, rius i urbà, tal com es pot veure en la següent figura. Segons aquest 
mapa, la majoria del territori del Gironès és forestal. 
 
Figura 96: Mosaic territorial del Gironès,1987-2002.   

Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica del DMAH. 
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Taula 52: Superfícies dels usos del sòl i percentatge (ha). Evolució 1987-2002 

 
1987 
(ha) 

1992 
(ha) 

1997 
(ha) 

2002 
(ha) 

Agrícola 19.437,71 (33,8%) 19.417,05 (33,8%) 18.142,02 (31,5%) 17.196,96 (29,9%) 

Forest 34.939,52 (60,7%) 34.849,92 (60,7%) 35.542,41 (61,7%) 36.310,75 (63,1%) 

Urbà 3.121,98 (5,4%) 3.121,98 (5,4%) 3.738,19 (6,5%) 3.920 (6,8%) 

Rius 78,36 (0,1%) 78,36 (0,1%) 154,94 (0,3%) 148,96 (0,3%) 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH 

 
A la taula anterior es mostra l’evolució que estan experimentant els usos del sòl des de l’any 1987. en 
aquesta taula s’han agrupat els usos en 4 categories per tal de generalitzar i veure més ràpidament 
les variacions de les superfícies. S’observa que la superfície agrícola es redueix mentre que la forestal 
incrementa juntament amb el sòl urbà, ja sigui industrial, urbà, urbanitzacions, infrastructures, etc. La 
que ha experimentat un creixement proporcional més elevat en aquest període ha estat la superfície 
urbana, en què al 1987 ocupava 3.100 ha i actualment es troba a prop de les 4.000 ha. Tal com 
s’observa a la figura, la construcció de noves infrastructures des de l’any 1987 han augmentat la 
qualitat de les comunicacions en detriment de la connectivitat en el territori. 
En la figura s’ha realitzat un mapa de pendents segons les següents categories: zones amb un 
pendent inferior al 12%, zones amb pendent entre 12 i 20% i zones amb un pendent superior al 20%.  
Més del 80% del territori de la comarca té un pendent inferior al 20%, de tal manera que és apte per 
urbanitzar. 
Figura 97: Mapa de pendents 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’ICC
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4.1.2. Aspectes territorials i planejament directriu  
A la taula següent es detallen els plans de planejament previstos en l’àmbit territorial que fan 
referència directament o indirectament a la comarca del Gironès. 
 

Taula 53: Planificació física a Catalunya. 

Plans Territorials 

Pla Territorial General de Catalunya 1995 

Plans Territorials Parcials 

• PTP de les Comarques Gironines (en redacció des de 2002) 

• Pla Territorial General de Catalunya (1995) 

• Pla Director Urbanístic de l’àrea urbana de Girona (inici 2006) 

Plans Sectorials 

• Pla de Carreteres 1985 

• Pla Director Infrastructures 2001-2010 

• Pla infrastructures ferroviàries 2003-2025 

• Programa del Sòl Industrial i Activitats Econòmiques 2001-2004 

• Pla de Transport de Viatgers 2005 

• Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

• Programa d’actuació en sòl i habitatge 2000-2009 

• Pla d’Infrastructures de Transport de Catalunya 2006-2026. 

• Pla de Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes 2006 

• Pla d’Ordenació Ambiental de les instal·lacions de telefonia 
mòbil i radiocomunicació 

• Pla General de Política Forestal 2005-2014 

Plans comarcals: 
• Pla Director de Mobilitat sostenible del Gironès 2006 
• Pla de Sostenibilitat Energètica del Gironès 2006 
• Pla de Connectivitat Funcional del Gironès 2006 

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

 
4.1.2.1. Pla Territorial General de Catalunya 
El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és l’instrument director d’ordenació territorial de 
Catalunya i fixa un model organitzatiu d’administracions inferiors a la Generalitat de Catalunya. Recull 
la formació d’un Àmbit Funcional Territorial (AFT) anomenat Comarques gironines que podria 
esdevenir una vegueria/província amb funcions de govern territorial delegades de la Generalitat de 
Catalunya. Per altra banda, el PTGC preveu també uns àmbits administratius locals, els Àmbits Bàsics 
Territorials (ABT), que haurien de servir per solucionar serveis supramunicipals que els municipis 
petits no poden assumir. Es tractaria sobretot de serveis dels departaments de la Generalitat de 
Catalunya i/o Consells Comarcals que s’han d’assumir per poblacions majors (serveis com ara la 
sanitat o l’ensenyament), amb la ubicació dels seus equipaments i considerant la població servida. 
El PTGC té, doncs, com a objectiu potenciar el desenvolupament, equilibrar el territori i ordenar el 
creixement així com els serveis necessaris pels seus habitants. Aquest document també és el marc de 
referència de discussió i debat de caire horitzontal i vertical entre les administracions per a resoldre 
els desequilibris territorials. 
Hom vol destacar que el PTGC, en el capítol 3 titulat “Sistemes de Proposta” i en concret en el punt 
3.1 diu: “És important que alhora d’establir el territori físic cohesionat o estructurat al voltant del nucli 
central, es tingui en compte el concepte de territori apte per a la urbanització com a distinció del tipus 
qualitatiu d’aquest territori, considerant territori apte per a la urbanització aquell que té un pendent 
inferior al 20%”. Així, doncs, aquesta directriu bàsica del PTGC ens indica que és necessari que el 
creixement urbà dels municipis s’ha de basar en un creixement compacte i a partir del nucli central 
urbà i mai ocupant terrenys que tinguin una pendent superior del 20%. 
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4.1.2.2. Pla Territorial Parcial de les comarques gironines 
El 19 de març de 2002 es va encarregar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a 
través de la Secretaria per a la Planificació Territorial, la realització del Pla Territorial Parcial de les 
comarques gironines. 
Fins al moment s’han realitzat els següents estudis : 

• Mapa de planejament i usos del sòl de la Costa Brava 
• Bases de dades urbanístiques dels sectors de les comarques de Girona 

Els estudis pendents d’encarregar són els següents 
• Estudi recopil·latori i analític de treballs i dades sobre desenvolupament socioeconòmic de les 

comarques gironines 
• Preparació i càrrega de les dades demogràfiques a les comarques gironines 
• Impacte socioeconòmic de la implantació del TGV a les comarques gironines 
• Treballs de definició de xarxes ecològiques per al planejament territorial per a cada una de les 

comarques que constitueix l’àmbit funcional 
• Treballs per a l’elaboració del pla de paisatge per a diverses comarques gironines 
• Estudi de la mobilitat: oferta i demanda del transport a l’àmbit de les comarques gironines 

Durant el 2004, també es varen realitzar les jornades de participació del Pla Territorial de l’Empordà, 
una altra iniciativa encaminada a ordenar el territori de les comarques de Girona. 
 
4.1.2.3. Pla Director Urbanístic de l’Àrea Urbana de Girona 
 
El Pla Director Urbanístic de l’Àrea Urbana de Girona es realitza com a un dels projectes de 
desenvolupament en xarxa del país, amb sistemes urbans que actuïn com a autèntics nodes de 
vertebració territorial de Catalunya, dotant-los d’instruments de planificació supramunicipal que 
assegurin un creixement ordenat, així com l’optimització de la inversió en infraestructures i serveis. 
La pròpia dinàmica endògena de l’àrea urbana de Girona, tant a nivell demogràfic com econòmic, el 
desenvolupament d’infraestructures com el TGV, un aeroport en constant creixement i l’actual impuls 
d’un Consorci del transport públic regional, entre d’altres, són oportunitats per projectar Girona i el seu 
entorn cap a un futur de creixement equilibrat i increment del seu pes específic a Catalunya. 
En aquest sentit, el Pla director urbanístic de Girona ordenarà el futur dels creixements urbans i els 
espais oberts, potenciarà la interrelació entre els municipis que la integra i contribuirà a organitzar la 
xarxa d’infraestructures i serveis, que no queden coberts per la planificació d’àmbit municipal. 
L’àmbit del Pla director urbanístic de Girona són els municipis de: Girona, Quart, Llambilles, Fornells 
de la Selva, Aiguaviva, Vilablareix, Salt, Bescanó, Sant Gregori, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i 
Celrà. 
 
4.1.2.4. Pla de Carreteres 
El Pla de carreteres de Catalunya és l'instrument bàsic d'ordenació del sistema de carreteres, en el 
marc de les directrius de l'ordenació territorial. Correspon al Pla de carreteres de Catalunya definir la 
xarxa bàsica i la xarxa comarcal i assenyalar les condicions per a definir la xarxa local, i també establir 
el règim general de les vies pertanyents a totes les xarxes. 
El Pla de Carreteres del 1985 es va aprovar el 25 d’octubre mitjançant el Decret 311/1985. En aquest 
es definia com a principal actuació per a la comarca el condicionament de la carretera Palafrugell-
Sarrià de Ter - Banyoles. 
El Pla de Carreteres del 1995 es va aprovar el 5 de juliol de 1996 i publicat el 10 de juliol de 1996 en 
el DOGC (núm. 2228). Aquest Pla de carreteres de 1995 revisa i actualitza el Pla de carreteres 
aprovat al 1985 per tal d’adaptar-lo a la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. Aquest pla no 
afecta a cap de les carreteres de la comarca del Gironès, però si que parla de les actuacions que 
s’han realitzat: 

• Condicionament de la carretera C-65 de Girona a Cassà de la Selva 
• Variant de la N-II a Girona 

 
4.1.2.5. Pla d’infrastructures de transport de Catalunya 2006-2026 
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La Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el projecte del Pla d’infrastructures de transport de 
Catalunya (PITC) amb l’objectiu de definir de manera integrada la xarxa d’infrastructures 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. En conseqüència, s’ha obert un procés d’informació pública, d’un mes a comptar a partir de 
l’endemà de la seva publicació, i un d’informació institucional de dos mesos. 
A l’aparta 4.1.4. es comenten les futures actuacions que inclou el Pla d’Infrastructures. 
 
4.1.2.6. Pla General de Política Forestal 2005-2014 
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. 
Els principis orientadors que presideixen la redacció del pla fan que aquest sigui: 
- Integral: un pla que integri les diferents actuacions al voltant de l’espai forestal català amb la 

màxima coherència 
- Eficaç: capaç de respondre als nou reptes plantejats, identificant-los, analitzant-ne les causes i 

determinant les estratègies a emprendre així com els actors implicat i els mitjans necessaris 
- Participatiu: involucrant tots els sector i grups socials afectats per tal que aportin els seus 

coneixements, propostes i que contribueixin a la definició de la política forestal 
- Equitat participativa: cal modular la participació social de tal forma que se n’optimitzin les 

aportacions sense distorsions de naturalesa geogràfica o de capacitat econòmica. 
- Tècnic: basat en els avenços del coneixement i l’experiència acumulada 
- Subsidiari: establint el paper tant de la societat civil, com de l’administració i del mercat, d’acord 

amb els reptes plantejats, la realitat del món forestal i les noves tendència político-institucionals. 
- Ambiental: reconeixent la gestió forestal sostenible i multifuncional com a l’objectiu central del pla, 

que ha d’incorporar els elements de tota gestió ambiental. 
- Transversal: s’han d’abordar tots els aspectes que incideixin en els boscos amb independència de 

la seva situació administrativa actual 
- Proactiu: les actuacions incloses en el pla han de reflectir el que la societat catalana vol per als 

terrenys forestals de Catalunya al segle XXI i no ser una resposta a agents i impactes externs. 
- Conceptual: la rapidesa els canvis i el marge d’aplicació durant la seva vigència fan recomanable 

que el pla no arribi a concrecions excessives. 
- Realista: atesa la naturalesa dels terrenys forestals i les limitacions de recursos externs, cla que 

les actuacions previstes s’ajustin a la realitat 
- Auditable: l’eficàcia de qualsevol política no es pot mesurar més que amb indicadors concrets que 

permetin seguir objectivament l’evolució dels recursos emprats i els resultats obtinguts. 
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.  
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4.1.3. Anàlisi del planejament urbanístic  
El Pla General d’Ordenació Urbanística és l’instrument d’ordenació integral del territori, mentre que les 
Normes subsidiàries es configuren com alternativa als Plans generals d’ordenació urbana amb un 
contingut reduït respecte a aquest. 
El juny del 2002 va entrar en vigor la llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme amb l’objectiu de regular 
l’urbanisme en el territori de Catalunya. Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 10/2004, de 24 de 
desembre, per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local, i 
al gener del 2005 es va aprovar el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme. 
El Decret 287/2003, de 4 de novembre, aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d'urbanisme pel que fa al règim urbanístic del sòl, el planejament i la gestió urbanístics, els 
instruments de política de sòl i habitatge, la intervenció en l'ús del sòl i l'edificació i la protecció de la 
legalitat urbanística. El Reglament regula íntegrament les entitats urbanístiques col·laboradores, el 
seu règim d'organització específic, les seves funcions i atribucions, i els drets i deures dels membres. 
Aquest nou marc urbanístic legal, obliga a aquells municipis que vulguin modificar la seva figura de 
planejament a la realització d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 
La taula a continuació es presenta les figures de planejament dels municipis de la comarca del gironès 
i la modificació d’aquests: 

Taula 54: Figures de planejament. 

Municipi Figura de 
planejament Data Aprovació Data 

publicació 

Figura de 
planejament 

Data 
Aprovació 

Inicial 

Aiguaviva Normes subsidiàries 17/4/91 10/6/91 POUM 24/04/2006 

Bescanó Normes subsidiàries 21/4/99 1/7/99 - - 

Bordils Normes subsidiàries 11/7/01 16/10/01 - - 

Campllong Normes subsidiàries 27/4/83 3/6/83 POUM 10/03/2005 

Canet d'Adri Normes subsidiàries 10/3/99 21/6/99 - - 

Cassà de la Selva Normes subsidiàries 15/02/89 18/10/89 POUM 25/05/2006 

Celrà Pla General 10/3/99 8/6/99 - - 

Cervià de Ter Normes subsidiàries 24/10/90 1/2/91 - - 

Flaçà Normes subsidiàries 13/2/85 7/5/85 POUM 01/08/06 

Fornells de la Selva Normes subsidiàries 21/4/99 12/7/99   

Girona Pla General 31/5/02 11/6/02   

Juià Normes subsidiàries 7/3/78 3/8/78 POUM 10/2005 

Llagostera POUM 18/06/03 25/02/04 - - 

Llambilles Normes subsidiàries 26/06/85 5/3/86 - - 

Madremanya Normes subsidiàries 24/7/02 11/2/03 - - 

Quart Normes subsidiàries 19/7/94 21/10/94 - - 

Salt Pla General 24/4/02 30/5/02 - - 

Sant Andreu Salou Llei del sòl - - - - 

Sant Gregori Normes subsidiàries 21/05/86 20/1/88 POUM 31/08/06 

Sant Joan de Mollet Normes subsidiàries 29/3/00 16/6/00 - - 

Sant Jordi Desvalls Normes subsidiàries 1/7/92 9/9/92 - - 

Sant Julià de Ramis Normes subsidiàries 5/4/95 9/6/95 POUM 03/11/05 

Sant Martí de Llémena Normes subsidiàries 9/10/96 18/12/96 - - 

Sant Martí Vell Llei del sòl - - - - 

Sarrià de Ter Normes subsidiàries 04/05/87 20/1/88 - - 

Vilablareix Normes subsidiàries 25/5/94 4/11/94 - - 

Viladasens DSU 17/1/84 24/2/84 - - 

Font: Departament de Política Territorial i Obres públiques i Ajuntaments. 
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La majoria de municipis del Gironès han redactat Normes Subsidiàries, excepte Girona, Celrà i Salt 
que han redactat Pla General. 
Actualment, només hi ha un municipi que ja hagi aprovat un POUM, com és el municipi de Llagostera, 
tot i que actualment hi ha 7 municipis que ja han aprovat inicialment el POUM com són: Aiguaviva, 
Campllong, Cassà de la Selva, Flaçà, Juià, Sant Gregori i Sant Julià de Ramis, i 4 municipis que han 
iniciat la seva revisió com són: Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, Sant Martí Vell i Sarrià de 
Ter. 
Actualment hi ha 11 municipis amb una figura de planejament que es va aprovar fa més de 10 anys, 7 
dels quals estan actualitzant el planejament, tal com s’ha comentat anteriorment. 
Sant Andreu Salou i Sant Martí Vell no disposen de cap figura de planejament urbanístic i per tant, 
l’Àrea d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques s’encarrega directament 
de la planificació. 
 
La Diputació de Girona subvenciona l’elaboració de l’Agenda 21 local a partir de la redacció d’un Pla 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) per tal que els municipis s’encaminin cap a un 
desenvolupament sostenible. Els municipis que han iniciat i/o aprovat el PALS són els següents: 
 
Taula 55: Estat dels PALS del Gironès  

MUNICIPIS GIRONÈS PALS MUNICIPIS GIRONÈS PALS 

Aiguaviva 2007 Madremanya 2006 

Bescanó 2005 Quart 2007 

Bordils Negociació Salt 2003 

Campllong 2007 Sant Andreu Salou Negociació 

Canet d'Adri 2007 Sant Gregori 2007 

Cassà de la selva 2001 Sant Joan de Mollet Negociació 

Celrà 2000 Sant Jordi Desvalls 2006 

Cervià de Ter 2006 Sant Julià de Ramis NO 

Flaçà 2003 Sant Mart de Llémena 2007 

Fornells de la Selva 2007 Sant Martí Vell Negociació 

Girona 2000 Sarrià de Ter 1999 

Juià Negociació Vilablareix 2007 

Llagostera 2001 Viladasens 2006 

Llambilles 2007   
 
Font: Diputació de Girona. 

 
A més, a la província de Girona la redacció del PALS ha d’anar acompanyat del Pla Especial de 
Regulació dels Usos del Sòl No Urbanitzable (PERUSNU), el qual és un document normatiu que ha 
d’aprovar tant l’Ajuntament com la Comissió d’Urbanisme de Girona i que acompanyarà la figura de 
planejament vigent. 
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4.1.4. Sistema de comunicacions: actual i previst 
El sistema de comunicacions actual de la comarca del Gironès està format per una xarxa de 
carreteres i una infrastructura ferroviària. 
La xarxa de carreteres és la següent: 
⇒ Xarxa bàsica 

• Autopista AP7 (Barcelona – La Jonquera): Circula de nord a sud per l’àrea central del 
Gironès, a l’oest del centre urbà de Girona, i passa pels termes municipals de Viladasens, 
Cervià de Ter, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Sant Gregori, Salt, Vilablareix i Aiguaviva. 

• Carretera A2 (Barcelona – La Jonquera): Circula de nord a sud per l’àrea central del Gironès, 
a l’est del centre urbà de Girona, i passa pels termes municipals de Sant Julià de Ramis, 
Celrà, Girona, Quart, Fornells de la Selva i Aiguaviva. La N-IIa és l’antiga nacional que es 
desvia a Sant Julià de Ramis per passar per Sarrià de Ter i Girona, i es torna a enllaçar a 
Fornells de la Selva. Aquesta carretera passa pel mig de les poblacions formant part dels 
carrers principals de les mateixes com és la Carretera de Barcelona a la ciutat de Girona. 

⇒ Xarxa comarcal 
• C-25 (Cassà de la Selva - Riudellots de la Selva): aquesta carretera surt per l’oest de Cassà, 

a partir de la C65 fins a Riudellots de la Selva. 
• C-35 (Llagostera - Vidreres): aquesta carretera comunica la C-65, pel sud-est de Llagostera 

amb Vidreres. 
• C-65 (Girona – Palamós): Aquesta carretera surt per l’est de Girona en direcció Quart i 

Llambilles fins a Cassà de la Selva, a on s’ha construït una variant. Després segueix fins a 
Llagostera i surt per l’est del terme municipal en direcció Palamós. 

• C-66 (Girona - La Bisbal): aquesta carretera s’inicia a Sarrià de Ter i pel nord de Girona passa 
pel Celrà, Bordils, Sant Joan de Mollet i Flaçà.  

• N-141 (Girona – Olot): Surt del centre de la comarca cap a l’oest, des de Girona passa per 
Salt i surt per Bescanó. Aquesta carretera circula pel mig dels nuclis de població dels tres 
municipis. 

• C-250: (Girona – Quart): aquesta carretera surt de Girona per l’est fins arribar a Quart. 
⇒ Xarxa provincial 

• GI-250: carretera que comunica Girona amb Quart. 
• GI-253a: comunica Llagostera amb la C-35 i la GI681. 
• GI-531: Des de l’antiga N-IIa a Girona es dirigeix a Sant Gregori i Sant Martí de Llémena. 
• GI-532: va des de la carretera GI-531 al terme municipal de Sant Martí de Llémena, fins  a 

Sant Gregori. 
• GI-533: Comunica Girona amb Vilablareix, Aiguaviva i Bescanó, comunicant amb les 

carreteres Gi-540 i GI-534. 
• GI-534: aquesta carretera circula per Aiguaviva comunicant la GI-533 amb la comarca de la 

Selva. 
• GI-540: és la carretera que circula pel terme municipal de Bescanó des de la N-141 fins a 

Aiguaviva, comunicant amb la GI-533. 
• GI-633: Des de la N-II a l’altura de Sant Julià de Ramis, es dirigeix a Cervià de Ter i Sant Jordi 

Desvalls (a on s’està construint una variant per evitar el pas a nivell). 
• GI-664: comunica Cassà de la Selva amb La Bisbal, per Cruïlles. 
• GI-674:: carretera que comunica Llagostera amb Caldes de Malavella. 
• GI-681: connecta la C253 i la C35 amb Tossa de Mar. 

 
A més, hi ha tot un seguit de carreteres locals per accedir alguns municipis des de les carreteres 
provincials. 
La infrastructura ferroviària és la línia de ferrocarril que connecta França amb Barcelona. Aquesta 
infrastructura circula de nord a sud, pel centre de la comarca entre l’autopista i la nacional, i passa 
pels termes municipals de Sant Jordi Desvalls, Flaçà, Sant Joan de Mollet, Bordils, Celrà, Girona i 
Fornells de la Selva. A la comarcal existeixen molts passos a nivell donat a la intersecció entre la via 
del tren i la xarxa de carreteres, com són el de Sant Jordi Desvalls o Flaçà. 
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El sistema de comunicacions previst té com a noves infrastructures la realització del tren d’alta 
velocitat. La resta d’actuacions són variants o ampliacions de l’actual sistema de comunicacions, les 
quals moltes d’elles estan en projecte. A continuació es mostren algunes de les actuacions del Pla 
d’Infrastructures de Transport de Catalunya 2006-2026: 

• El tren d’alta velocitat (TAV): tot i que encara s’està realitzant el projecte de construcció, està 
previst que circuli de sud a nord, molt proper a l’actual traçat del tren, passant pels termes 
municipals d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Vilablareix, Girona, Sarrià de Ter i Sant Julià de 
Ramis, al Gironès. A l’alçada de Girona aquesta infrastructura es soterrarà, juntament amb 
l’actual via ferroviària. 

• Variant de la GI-633 (Sant Jordi Desvalls): aquesta variant ja està en construcció, i evitarà el 
pas a nivell existent. 

• Variant de la N-141 (Bescanó): variant en projecte, encara no es troba definit el seu traçat 
definitiu.  

• Ampliació de l’autopista (AP7): previsió d’un tercer carril (entre Maçanet de la Selva i la 
Jonquera) i un quart carril (entre Girona i Medinyà). Actuació prioritària del Pla 
d’infrastructures 2006-2016. 

• Reconversió de la carretera nacional (A2): previsió de reconversió a autovia de l’A2. Actuació 
prioritària del Pla d’infrastructures 2006-2016. 

• Reconversió de la carretera C-25: previsió de desdoblament entre Olugues i Riudellots de la 
Selva. Actuació prioritària del Pla d’infrastructures 2006-2016. 

• Anella de les Gavarres: desdoblament de la C-65 (entre Girona i Llagostera) i desdoblament 
de la C-66 (entre Torrent i Medinyà). 

• Autovia Maçanet-Llagostera: desdoblament de la C-35 (entre Maçanet de la Selva i 
Llagostera). Actuació prioritària del Pla d’infrastructures 2006-2016. 

 
 Figura 98: Sistema de comunicacions. 
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4.1.5. Regulació de la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil 
La regulació de la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil és de competència municipal. A nivell 
comarcal no s’ha realitzat cap tipus de reglament que reguli la instal·lació d’aquest tipus d’antenes. 
A nivell autonòmic existeix el Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 
148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres 
instal·lacions de radiocomunicació, publicat al DOGC núm. 4014 de 20/11/2003. 
El Decret 148/2001 té per objecte regular la intervenció administrativa d’instal·lacions de 
radiocomunicació pel que fa als aspectes d’implantació en el territori des del punt de vista d’impacte 
visual i sobre el medi ambient i la població. 
Aquest Decret té per finalitats:  

a) Harmonitzar el desplegament de les xarxes de radiocomunicació amb l’objectiu d’assolir un 
nivell alt de protecció del medi i de la població.  
b) Afavorir la integració de les instal·lacions a l’entorn en què es situen. 

 
A l’annex d’aquest decret s’inclouen els nivells de referència i els resultats obtinguts en l’aplicació 
sobre els nivells de referència de les freqüències de telefonia mòbil. Aquests resultats es mostren tot 
seguit. 
A la taula següent es mostren els nivells de referència (nivells màxims d’exposició permesos als 
camps electromagnètics per les persones) que s’inclouen a l’annex del Decret: 
 
Taula 56: Nivells de referència 

Marge de freqüències Intensitat de camp E (V/m) Intensitat de camp H (A/m) Densitat de potència S (W/m2) 

10-400 MHz 19 0,05 0,9 

400 MHz-2.000 MHz 0,9·f1/2 0,0025·f1/2 f/450 

2-300 GHz 41 0,1 4,5 

(f) = segons s’indica a la columna del marge de freqüències  
Font: Decret 148/2001 

 
Els resultats obtinguts amb l’aplicació sobre els nivells de referència de les freqüències de telefonia 
són els següents: 
 
Taula 57: Aplicació sobre els nivells de referència de les freqüències de telefonia 

Marge de freqüències Intensitat de camp E (V/m) Intensitat de camp H (A/m) Densitat de potència S (W/m2) 

900 MHz 27 0,075 2 

1800 MHz 38 0,1 4 

2000 MHz 41 0,1 4,5 

De 2 a 300 GHz 41 0,1 4,5 

Font: Decret 148/2001 

 
A partir de les dades obtingudes en les dues taules anteriors, es determinen les distàncies de 
protecció necessàries per a les diferents potències de les instal·lacions. Per a les instal·lacions amb 
unes potències inferiors a 100 W no hi ha necessitat de mantenir cap distància de protecció. Per a les 
instal·lacions amb una potència menor de 1000 W s’han de complir unes distàncies de protecció en la 
direcció de màxima radiació en forma de paral·lelepíped. No pot haver-hi una zona oberta d’ús 
continuat per a les persones i sense protecció d’edificacions que es trobi dins d’aquest paral·lelepíped. 
Per a la resta d’antenes amb una potència superior als 1000 W s’han de complir unes distàncies en 
totes direccions de tal manera que defineixi una esfera de protecció (esfera centrada al centre del 
sistema radiant o punt central de diversos sistemes radiants que transmetin des de la mateixa torre i 
un radi que és funció de la PIRE màxima global del centre. No hi pot haver una zona oberta d’ús 
continuat per a les persones i sense protecció d’edificacions que es trobi dins de l’esfera de protecció). 
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Taula 58: Radi de seguretat en funció de les potències. 

Suma de PIRE en la direcció 
de màxima radiació del 
centre 

100 W-
1.000 W 

1.001 W - 
2.500 W 

2.501 W - 
5.000 W  

5.001 W - 
10.000 W 

10.001W - 
50.000 W 

Radi de l'esfera 10 m 15 m 20 m 25 m 45 m 

Suma de PIRE en la direcció 
de màxima radiació del 
centre 

50.001 W - 
100.000 W 

100.001 W - 
250.000 W 

250.001 W - 
500.000 W 

500.001 W - 
1.000.000 W 

Més de 
1.000.000 W 

Radi de l'esfera 63 m 90 m 150 m 200 m 250 m 

PIRE: potència isotròpica radiada equivalent d’un únic sistema radiant. 
Font: Decret 148/2001 

 
Les instal·lacions de telefonia mòbil han d’ésser projectades, instal·lades, utilitzades, mantingudes i 
controlades de manera que s’ajustin a les determinacions del planejament urbanístic i s’assoleixin els 
objectius de qualitat ambiental i de seguretat que 
fixa la legislació vigent, i específicament aquest 
Decret.  
Els titulars de les activitats han d’exercir-les sota 
els principis següents:  

a) Prevenir les afeccions al paisatge i les 
emissions emprant la millor tècnica 
disponible, tal com defineix la Llei 3/1998, 
de 27 de febrer, de la intervenció integral 
de l’Administració ambiental.  
b) En les demarcacions no urbanes, 
compartir torres de suport d’antenes i 
camins d’accés i escomeses elèctriques 
sempre que sigui tècnicament i 
econòmicament viable, s’ajusti a 
l’ordenació territorial aprovada i suposi 
una reducció de l’impacte ambiental.  

L’ordenació de l’emplaçament de les instal·lacions 
de telefonia mòbil a la demarcació urbana es pot 
dur a terme per l’ajuntament mitjançant una 
ordenança municipal específica que s’ha de 
formular atenent els objectius, principis, criteris i 
normes tècniques i de seguretat que es fixen en 
aquest Decret. Aquesta ordenació també es pot 
completar mitjançant l’aprovació d’un pla especial 
urbanístic, atenent el programa d’implantació i 
desenvolupament de la xarxa d’instal·lacions que 
cada operador ha de presentar a l’ajuntament.  
L’ordenació de l’emplaçament de les instal·lacions 
en la demarcació no urbana es duu a terme per 
l’Administració de la Generalitat, en totes aquelles zones del territori en què es faci necessari per al 
millor compliment dels objectius del Decret, mitjançant l’aprovació de plans especials d’àmbit territorial 
comarcal o superior, atenent:  

a) La informació de base definida en el present Decret.  
b) L’objectiu d’harmonitzar les necessitats d’implantació d’infrastructures bàsiques relatives a 
la radiocomunicació per tal de maximitzar la cobertura territorial de la xarxa amb la protecció 
del paisatge i del medi rural i, molt especialment, dels espais que figuren en el Pla d’espais 
d’interès natural a Catalunya (PEIN).  

Mentre no s’aprovin els plans especials que preveu l’apartat 1 d’aquest article, i en aquelles zones del 
territori on no es faci necessari el pla especial, l’emplaçament de les noves instal·lacions de 
radiocomunicació s’ordena territorialment des de l’òptica ambiental atenent les determinacions 
d’aquest Decret i, específicament: 

a) Els objectius, principis, criteris i normes tècniques i de seguretat.  
b) Les prescripcions que figuren en els annexos d’aquest Decret.  
c) La informació de base definida en aquest decret.  
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La proposta d’ordenació ambiental dels emplaçaments es duu a terme per una Comissió tècnica, 
adscrita al Departament de Medi Ambient que l’ordena, la dirigeix i li presta el suport operatiu 
necessari, i que està constituïda per representants de diferents òrgans. 
En el procés de formulació de la proposta d’ordenació dels emplaçaments es dóna tràmit d’audiència 
a tots els operadors d’infrastructures de radiocomunicació regulades en aquest Decret i als municipis 
en què es proposa que s’emplacin les instal·lacions. 
L’ordenació s’adopta mitjançant acord voluntari entre l’Administració de la Generalitat, LOCALRET i 
els operadors que el subscriguin, d’acord amb la regulació dels acords voluntaris que es duu a terme 
en la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.  
En el supòsit de manca d’acord, la proposta d’ordenació formulada per la Comissió tècnica s’ha de 
tenir en compte per les administracions actuants en el procés d’intervenció administrativa de les 
instal·lacions. 
Per últim cal destacar, que les administracions establiran les mesures necessàries per minimitzar 
l’impacte visual i ambiental que suposa la proliferació de les infrastructures de telecomunicacions i, 
per tant, fomentaran especialment en la demarcació no urbana la seva concentració en instal·lacions 
compartides, obertes a tots els operadors i amb un disseny de compartició que permeti la instal·lació 
dels serveis sol·licitats inicialment així com possibles serveis de futur. Els operadors d’infrastructures 
coadjuvaran en l’establiment d’aquestes infrastructures compartides. 
Cal tenir en compte que en el darrer període i degut a la manca de legislació referent al tema, s’han 
hagut de retirar algunes antenes que determinades operadores havien instal·lat de forma il·legal tant 
en sòl urbà com no urbanitzable. Aquest fet proporciona un cert grau d’urgència a la redacció 
d’ordenances de regulació municipal que permetin crear espais aptes per a la ubicació d’aquestes i 
establir les potències màximes segons la normativa vigent. 
A continuació es mostra el municipi, codi, companyia, ubicació i potència de les antenes de 
radiocomunicació que hi ha a la comarca:  
Taula 59: Instal·lacions de radiocomunicació 

Municipi Adreça Companyia Codi Potència Densitat de 
potència 

Bescanó Sense dades MOVISTAR BESC01 Sense dades Sense dades 

Bescanó - 
Estanyol Sense dades Sense 

instal·lacions proposta Sense dades Sense dades 

Bescanó - 
Estanyol parc Sense dades Sense 

instal·lacions proposta Sense dades Sense dades 

Bescanó - Mas 
Llunés Sense dades Sense 

instal·lacions proposta Sense dades Sense dades 

Bescanó - Vilanna Sense dades ORANGE BESC02 Sense dades Sense dades 

Canet d'Adri Cartellà ORANGE 08A Sense dades 0,00083 

Canet d'Adri Sense dades MOVISTAR CANET01 Sense dades Sense dades 

Canet d'Adri Sense dades ORANGE CANET02 Sense dades Sense dades 

Canet d'Adri Sense dades ORANGE CANET03 Sense dades Sense dades 

Canet d'Adri - La 
Mota Sense dades Sense 

instal·lacions proposta Sense dades Sense dades 

Cassà de la Selva Dipòsits municipals ORANGE  CATR8592 371 Sense dades 

Cassà de la Selva Can Flota s/n ORANGE  CATR8655 416 Sense dades 

Castellar de la 
Selva Sense dades Sense 

instal·lacions proposta Sense dades Sense dades 

Celrà Ter ORANGE CELRA01 Sense dades Sense dades 

Celrà Ter VODAFONE CELRA02 Sense dades Sense dades 

Celrà Ter MOVISTAR CELRA03 Sense dades Sense dades 

Flaçà Colònia Torras MOVISTAR EB-5 Sense dades 2 

Fornells de la 
Selva Sense dades MOVISTAR FORNSEL01 Sense dades Sense dades 

Girona C/ Alacant, 12 MOVISTAR 02A Sense dades 0,043 
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Girona C/ Barcelona, 106-110 FIRSTMARK 03B Sense dades Fora del rang 

Girona C/ Barcelona, 112 VODAFONE 04A1 Sense dades 0,39935 

Girona C/ Barcelona, 112 ORANGE 04A2 Sense dades 0,39935 

Girona C/ Barcelona, 22 ORANGE 03A Sense dades 0,00613 

Girona C/ Barcelona, 42 TV GIRONA BCN42 Sense dades 0,18274 

Girona Cal Masnou (Campdorà) ORANGE 08B Sense dades 0,0014 

Girona C/ Caputxins, 19 ORANGE 06A Sense dades 0,0117 

Girona C/ Creu, 67 MOVISTAR 10B Sense dades 0,0331 

Girona C/ Eiximenis, 20 ORANGE 09A Sense dades 0,0065 

Girona C/ Emili Grahit, 62 ORANGE 13A1 Sense dades 0,0175 

Girona C/ Emili Grahit, 62 VODAFONE 13A2 Sense dades 0,0175 

Girona Estació Mercaderies RENFE ORANGE 11A Sense dades 0,000745 

Girona Estació RENFE FIRSTMARK 14B Sense dades Fora del rang 

Girona C/ Fontajau, 5 ORANGE 12A Sense dades 0,0296 

Girona C/ Joaquim Vayreda, 63 MOVISTAR 21A1 Sense dades 0,1364 

Girona C/ Joaquim Vayreda, 63 AL-PI 21A2 Sense dades 0,1364 

Girona C/ Joaquim Vayreda, 63 TRADIA 21A3 Sense dades 0,1364 

Girona C/ Joaquim Vayreda, 65 VODAFONE 22A Sense dades 0,07821 

Girona C/ Jaume I, 41 VODAFONE 14A Sense dades 0,0650 

Girona C/ Josep Pla, 11 MOVISTAR 19A Sense dades 0,1516 

Girona C/ Mercè Rodoreda, 2 MOVISTAR 11B Sense dades 0,00281 

Girona C/ Migida, 80 ORANGE 15A Sense dades 0,02356 

Girona Estadi Futbol Montilivi ORANGE 10A Sense dades 0,0011 

Girona Passeig d'Olot, 34-38 MOVISTAR 17A Sense dades 0,00126 

Girona C/ Pedret, 101 MOVISTAR 18A Sense dades 0,00613 

Girona Pl. Montjuic TV3 TV3 Sense dades 0,02065 

Girona Polvorins (Pirulí) MOVISTAR PIRULI Sense dades 0,00047 

Girona Pujada Creu de Palau VODAFONE 07A Sense dades 0,00205 

Girona C/ Cardener, 8 ORANGE 21B Sense dades 0,00126 

Girona C/ Rutlla, 141 MOVISTAR 20A Sense dades 0,01249 

Girona C/ Xavier Cugat, 45 MOVISTAR 12B Sense dades 0,0461 

Girona Sense dades MOVISTAR 01A Sense dades Sense dades 

Llagostera Parcel·la 53 C/ Penya de les 
Cols Urb. Fontbona MOVISTAR LLAGOS01 Sense dades Sense dades 

Llagostera C/ Pollancre Urb. Selva Brava MOVISTAR LLAGOS02 Sense dades Sense dades 

Llagostera Desviació de la C-253a cap a 
Can Siu MOVISTAR LLAGOS03 Sense dades Sense dades 

Llagostera Desviació de la C-253a cap a 
Can Siu ORANGE CATR8568 686 Sense dades 

Llagostera C/ Ricard Casademont ORANGE CATR8579 744 Sense dades 

Llagostera Camí del cementiri VODAFONE s-248 984 Sense dades 

Llagostera Veïnat de Gaià 12 VODAFONE t-136 984 Sense dades 

Llagostera Camí al Puig de Montagut MOVISTAR LLAGOS04 Sense dades Sense dades 

Madremanya Sense dades MOVISTAR MADREM01 Sense dades Sense dades 

Madremanya - 
Millars Sense dades Sense 

instal·lacions proposta Sense dades Sense dades 

Quart Sense dades ORANGE  QUART01 Sense dades Sense dades 
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Font: Administracions locals i Consell Comarcal del Gironès 

 
Les fonts de les que s’ha obtingut la informació correspon a les administracions locals i al Consell 
Comarcal del Gironès. En cap cas s’ha obtingut directament de les companyies propietàries de les 
instal·lacions. 
Els municipis que han aprovat una ordenança municipal per a la instal·lació i el funcionament de les 
instal·lacions de radiocomunicació són Salt, Girona, Aiguaviva, Bescanó, Llagostera i Sarrià de Ter. 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha realitzat una proposta d’ordenació de l’emplaçament 
de les instal·lacions de telefonia mòbil a la demarcació no urbana de la comarca del Gironès. 

Salt Abat Oliva, 32 ORANGE CATR8520 796 Sense dades 

Salt Francesc Macià, 10 MOVISTAR SALT EB 363 Sense dades 

Salt Carretera Montfullà s/n MOVISTAR SALT 
TORREMIRO 381 Sense dades 

Salt Av. Països Catalans, 126 VODAFONE AT_GI_SALTCTR 1968 Sense dades 

Salt Àngel Guimerà, 111 ORANGE CATR8519 538 Sense dades 

Sant Gregori Poligon 14 zona Bruguera ORANGE STGREG01 Sense dades Sense dades 

Sant Joan de 
Mollet Sense dades ORANGE STJOAN01 Sense dades Sense dades 

Sant Jordi 
Desvalls  Camp de Futbol ORANGE STJORDI01 Sense dades Sense dades 

Sant Julià de 
Ramis Sense dades MOVISTAR STJULIA01 Sense dades Sense dades 

Sant Julià de 
Ramis Sense dades VODAFONE STJULIA02 Sense dades Sense dades 

Sant Julià de 
Ramis Sense dades ORANGE STJULIA03 Sense dades Sense dades 

Sant Martí de 
Llémena Repetidor TV MOVISTAR STMARTI01 Sense dades Sense dades 

Sant Martí Vell Sense dades MOVISTAR STMARTIV01 Sense dades Sense dades 

Sant Martí Vell Sense dades TRADIA STMARTIV02 Sense dades Sense dades 

Sarrià de Ter Av. França, 204 MOVISTAR SARRIA01 Sense dades Sense dades 

Sarrià de Ter Av. França, 238 ORANGE SARRIA02 Sense dades Sense dades 

Sarrià de Ter Av. França, 238 ORANGE SARRIA03 Sense dades Sense dades 

St Julià de Ramis 
- Montagut Sense dades Sense 

instal·lacions proposta Sense dades Sense dades 
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4.2. Habitatge 
 
4.2.1. Evolució del nombre d’habitatges 
El parc d’habitatges comarcal compta amb unes 71.000 unitats (any 2001), de les quals el 71,6% són 
principals, el 9,4% són secundaris (ocupats temporalment per caps de setmana i vacances) i el 17,5% 
són buits o vacants. De mitjana es registren 2,73 persones per llar principal, tot i que hi ha municipis 
amb valors més elevats: Llambilles (4,1), Aiguaviva (3,7), Vilablareix (3,3) i Quart (3,2); i d altres amb 
valors inferiors: Cervià de Ter i St. Joan de Mollet (2,5), Sant Martí Vell (2,1) i Llagostera (1,7). 
 
Tal com s’observa a la següent figura, els habitatges principals han crescut a un ritme més o menys 
constant en la majoria de municipis de la comarca del Gironès. El creixement mig en aquest període 
ha estat del 58,26%. 

En la primera dècada del període (1981-1991), el creixement mig d’habitatges principals va resultar 
del 18,83%.  
En aquest interval de temps, Quart va ser el municipi que va tenir un increment més alt d’aquesta 
categoria d’habitatges (78,47%). Es va produir un decreixement en tres dels municipis de la comarca: 
Girona (-7,57%), Madremanya (-1,89%) i Campllong (-1,23%). 
En canvi, la segona dècada del període d’estudi, compresa entre 1991 i 2001, va ser més pròspera 
amb un creixement mig del 31% dels habitatges principals. En aquest moment, el municipi amb un 
creixement més elevat va ser Vilablareix (119,05%), mentre que l’únic municipi que va tenir una 
disminució va ser Llambilles (-14,4%). 
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Figura100: Evolució dels habitatges principals des del 1981 al 2001. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Girona Llagostera Salt

1981 1991 2001

Figura101: Evolució dels habitatges secundaris des del 1981 al 2001.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Tenint en compte el conjunt del període, el municipi que ha experimentat un creixement més elevat 
d’habitatges principals en els darrers 20 anys ha estat Vilablareix (182%). Pel contrari, l’únic municipi 
que ha patit una disminució dels habitatges principals en el mateix interval de temps ha estat 
Llambilles (-5,31%), coincidint ambdós amb les dades de la segona meitat del període.  
Pel que fa a l’evolució dels habitatges secundaris mostrats a la Figura, s’observa que l’interval de 
temps que va de l’any 1981 a 1991, nou dels vint-i-set municipis varen tenir un creixement més de 
dues vegades superior al període anterior en aquest tipus d’habitatges. Els municipis amb un 
creixement més destacat en aquests 10 anys són Cassà de la Selva (2.227%) i Viladasens (700%). 
Els habitatges secundaris es defineixen com els que són ocupats per una família durant un període de 
temps determinat, ja sigui durant els caps de setmana, vacances d’estiu, etc. 
Per altra banda, en el mateix període, altres nou municipis van patir un decreixement, molt destacat 
en algun cas, com és el cas de Sant Martí Vell (-100%), Sant Julià de Ramis (-95%). 
A la segona dècada s’observa que alguns dels municipis que anteriorment havien tingut una 
disminució dels habitatges secundaris, comencen a experimentar-ne un increment com és el cas de 
Girona o Sant Julià de Ramis. 
Malgrat tot, també es produeix un augment dels municipis que disminueixen el seu nombre 
d’habitatges secundaris com és el cas de Canet d’Adri (-83%) o Celrà (-60%). 
A nivell general, el ritme de creixement mitjà en aquests 20 anys ha estat del 146,95%. Amb un valor 
de 154% durant la primera dècada (1981-1991) i de 67,75% a la segona dècada (1991-2001). Les 
localitats on es concentren els habitatges secundaris són Girona i Llagostera, amb un percentatge del 
59,69% i del 9,64% respectivament.  

 
Referent als habitatges vacants, s’observa l’existència d’un increment d’aquesta tipologia d’habitatges 
en determinats municipis. Segons les dades de la Figura, el creixement es produeix de manera 
exponencial en determinats casos com poden ser Fornells de la Selva (234%), Flaçà (163%) o 
Aiguaviva (850%). 
Durant el període 1981-1991, molts dels municipis redueixen els seus habitatges buits però el nombre 
total d’aquests habitatges augmenta, passant de 7.893 habitatges vacants al 1981 fins als 8.783 
habitatges vacants a l’any 1991. Aquest fet es deu, tal com s’ha comentat abans, a l’increment 
exagerat en alguns municipis en concret com en aquest període poden ser Fornells de la Selva 
(560%), Sant Andreu Salou (450%) o Sant Joan de Mollet (466%). En el període comprés entre el 
1991 i el 2001, es produeixen increments dels habitatges vacants en determinats nuclis com és el cas 
de Fornells de la Selva, que manté la seva tendència des de 1981 o com Quart, que ha incrementat el 
ritme de creixement d’aquesta tipologia d’habitatges. A Celrà, malgrat semblava que la quantitat de 
vivendes buides disminuïa en el període anterior, en aquest darrer, es supera el nivell de l’any 1981. A 
Flaçà es produeix un fenomen similar al de Celrà. 
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Figura102: Evolució dels habitatges vacants del 1981 al 2001. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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La segona meitat del període té un creixement mig més baix d’aquesta tipologia d’habitatges 
(48,11%), amb alguns nuclis que destaquen com Aiguaviva (850%) o Fornells de la Selva (234,85%). 
Comparativament, segons els diagrames mostrats a la Figura, els habitatges principals han disminuït 
el seu percentatge respecte d’anys anteriors, mentre que els habitatges secundaris l’han augmentat 
fins a assolir el 9,54% respecte del total de tipologies d’habitatge. Els habitatges vacants s’han 
mantingut estables a nivell general, tot i que hi ha hagut algunes variacions destacables a nivell 
municipal. 
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Figura103: Evolució de la tipologia d’habitatges. 
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Llagostera

Quart

Girona

Bescano

Sant Gregori

Celra

Canet d'Adri

Sant Marti de Ll.

Cassa de la Selva

Juia

Salt

Viladasens

Llambilles
Aiguaviva

Flaçà

Madremanya

Bordils

Cervia de Ter

Vilablareix

Sant Marti Vell

Sant Julia de Ramis

Campllong

Fornells de la Selva

Sant Jordi Desvalls

Sarria de Ter

Sant Andreu Salou

Sant Joan de Mollet

Llegenda
Evolució del parc d'habitatges

Creixement elevat, per sobre la mitjana (>37)

Creixement moderat, per sobre la mitjana (19 - 37)

Creixement baix, per sota la mitjana (< 19)

Invariable (0)

Decreixement (<0) 0 2 4 61
Kilometers



206 Agenda 21 de la comarca del Gironès 
Document I: Descripció i diagnosi dels vectors de sostenibilitat  

 

A Girona existeix el cas de Vivendes de Girona, SA, que és una societat municipal que té com a 
objectiu la promoció d'habitatges de Protecció Oficial, tant destinats a la venda com a lloguer. Per altra 
banda, l’Oficina Municipal d’Habitatge de Girona disposa d’un servei municipal d’intermediació en 
matèria d’habitatge a través del qual posa pisos de lloguer al mercat a un preu màxim però amb una 
seguretat pels llogaters. Aquesta societat també ha fet estudis d’habitatges vacants mitjançant un 
inventari dels habitatges vacants, de les causes i de les possibilitats de lloguer d’aquests. Aquesta 
proposta podria ser extensible a altres municipis de la comarca amb una alta densitat poblacional, i 
que tenen un percentatge significatiu d’aquest tipus d’habitatge. 
 
4.2.2. Característiques dels habitatges 

 
Tal i com es mostra en les següents figures, tots els municipis predominen els habitatges de propietat, 
amb un valor mitjà del 81,38%. Alguns dels municipis en què aquests valors són més baixos són: Sant 
Jordi Desvalls (68,64%), Sant Martí Vell (68,83%) i Juià (73,20). Pel contrari, també els municipis que 
presenten uns percentatges més elevats d’habitatges de 
propietat són: Vilablareix (90,30%), Sarrià de Ter 
(89,06%) i Sant Joan de Mollet (87,32%). 
 
Referent als habitatges de lloguer, s’observa una 
variabilitat depenent de cada municipi entre uns valors 
que oscil·len entre el 5,18% i el 22,22% respecte del 
total d’habitatges. Alguns dels municipis en què els 
habitatges principals de lloguer són importants són: 
Canet d’Adri (22,22%), Campllong (20,75%) i Sant Martí 
de Llémena (20%). En canvi, els municipis en els que 
aquest règim de tinença és poc important són: Sant 
Joan de Mollet (5,63%), Vilablareix (5,18%) i Sant 
Andreu Salou (6,38%). 
 
Els habitatges cedits de manera gratuïta o a baix preu 
són els que representen una proporció menor amb un 
valor de l’1,25% respecte del total d’habitatges de la 
comarca. En el municipi en què aquests tenen més 
representació és Aiguaviva (5,52%). 
 
La resta d’habitatges, classificats com a altra forma de règim de tinença, representen un 3,9% del 
total. El municipi que en aquest cas té un percentatge més elevat d’habitatges amb aquesta tipologia 
és Sant Jordi Desvalls (13,18%), mentre que el que té menys representació és Canet d’Adri (0,53%). 

Figura 105: Habitatges principals segons el règim de tinença. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Segons les dades de la Figura , s’observa que la majoria d’habitatges tenen una superfície dins del 
rang d’entre 60 i 110 m2. En aquests deu anys s’observa un increment dels habitatges principals a 
nivell general però cal destacar l’increment del 47% dels habitatges amb una superfície d’entre 90 i 99 
m2. Hi ha d’altres que també han augmentat en deu anys com els habitatges que tenen entre 100 i 
109 m2 i els de 130 a 139 m2. 
 

S’observa, per tant, que els habitatges que 
tenen al voltant de 100m2 són més 
assequibles i més freqüents que la resta. 
Si es tenen en compte les dades dels anys 
de construcció dels edificis de la Figura , la 
dècada dels 30 va ser quan es varen 
construir menys edificis però a partir d’aquell 
moment, el ritme de creixement es va 
accelerar fins al màxim contemplat als anys 
70. Posteriorment, s’observa una davallada 
amb la que se situa a un ritme de 
creixement similar al que hi havia abans 
dels anys 70. 
 
 
 
Basant-se en el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis (DOGC núm. 4574 de 16.02.2006), la Taula de la Construcció - 
composta pel Gremi de Promotors Constructors d’Edificis de Girona, el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya demarcació de Girona, i el Col·legi d’aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona- i 
l’Ajuntament de Girona volen promoure el Segell Verd per tal d’introduir criteris de sostenibilitat als 
edificis d’habitatges d’obra nova i gran rehabilitació que es construeixin a la Ciutat de Girona. Es 
pretén reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera, millorar l’estalvi energètic, tant en la seva 
construcció com en el seu manteniment, augmentar l’estalvi i aprofitament de recursos naturals com 
l’aigua, tant en la construcció dels habitatges com en el seu ús, promoure el reciclatge de residus 
afavorint la separació dels mateixos dins la llar, etc. 
 
Aquells edificis que compleixen amb els requisits de sostenibilitat establerts se li atorgarà el segell 
verd, que comporta, entre d’altres avantatges, bonificacions i incentius fiscals per als promotors. 
 

Figura 107: Habitatges principals segons superfície útil al 1991 i al 2001. 
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Figura 108: Habitatges principals segons l’any de construcció dels 
edificis. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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A continuació es mostren els habitatges de la comarca segons el tipus de calefacció que tenen 
instal·lada i el tipus de combustible que utilitzen. Es pot apreciar que la majoria dels habitatges 
disposen de calefacció individual amb una clara predominància del gas (75%) com a combustible 
seguit del petroli (16,5%) i l’electricitat (6,5%), que tal com mostren les dades, han anat substituint el 
carbó i la fusta. 
A les instal·lacions col·lectives el gas també és el tipus de combustible més habitual (68%) tot i que es 
fa patent que aquest tipus d’instal·lacions no són tan habituals com les anteriors. En aquest cas, el 
petroli disposa de més representació com a combustible més utilitzat (27%). 
Referent als aparells mòbils, s’aprecia una distribució més equitativa pel que fa als tipus de 
combustible amb una predominància de l’electricitat com a font energètica (44%), seguida del gas 
amb un 38% i del petroli amb una representació propera al 10%. 
A nivell comarcal, les instal·lacions individuals representen el 73,4% dels sistemes de calefacció, les 
instal·lacions col·lectives es troben al voltant del 6% i la proporció dels aparells mòbils és del 20,9%. 

 

 
El nombre d’habitatge per edifici de la comarca es distribueix segons es mostra a la gràfica següent: 
Els edificis amb un habitatge han 
experimentat un increment del 4% 
en els 10 anys que comprèn el 
període de tal manera que dels 
13.290 que hi havia al 1991, es 
varen arribar als 13.850 al 2001. 
En el cas dels edificis amb 2 
habitatges, l’increment va ser molt 
més acusat (75,3%) assolint gairebé 
els 4.000 edificis al 2001. 
Finalment, els edificis amb 3 o més 
habitatges, varen experimentar un 
increment del 34% i varen superar 
els 33.000 edificis d’aquest tipus. 
En qualsevol cas, s’observa una 
predominància dels edificis amb 3 o 
més habitatges. 
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Figura 109: Instal·lacions de calefacció i tipus de combustible. 2001

Font: IDESCAT 
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Les llars projectades segons l’escenari d’evolució del període 2005 fins al 2010 es mostra a la gràfica 
següent. S’observa que si la tendència que es segueix és la de l’escenari baix, al 2010 hi haurà unes 
54.447 llars, el que suposa un increment del nombre d’habitatges del 7%. En cas que l’escenari a 
seguir sigui l’alt, el nombre de llars a l’any 2010 seria d’unes 54.958 llars. Aquesta tendència evolutiva 
implica un increment al voltant del 8% del nombre de llars a la comarca. 

 
4.2.3. Anàlisi de les problemàtiques socials detectades 
 
Tal i com s’observa en la següent 
figura on es representen les 
principals incidències que detecta 
la població, les problemàtiques 
socials del Gironès són 
bàsicament els sorolls exteriors 
(32,4%), significatius per a la gran 
majoria de municipis degut 
principalment al trànsit de vehicles 
que hi circula per l’interior 
d’aquests. 
La poca neteja dels carrers (28%) 
que és un problema per a la 
meitat dels municipis de la 
comarca com poden ser Girona, 
Flaçà o Bordils com a més 
representatius. 
El tercer problema és la manca de 
zones verdes (24%), 
generalitzada a tots els municipis exceptuant Sant Martí Vell i Canet d’Adri.  
El vandalisme (20,4%) és un fet poc important a la comarca però es troba concentrat a Girona, Salt i 
Sant Julià de Ramis. 
La contaminació i les males olors (14,2%) són problemes que afecten a la meitat dels municipis 
d’estudi. Tot i això, no és de les problemàtiques més importants. Dos dels municipis en què aquest fet 
és més remarcable són Sant Julià de Ramis i Sant Joan de Mollet. 
Pel que fa a les males comunicacions (8,3%) s’observa que, en general, no representa un problema, 
ja que els municipis es troben ben comunicats entre ells. Malgrat tot, hi ha municipis en els que aquest 
fet és dels més importants com per exemple a Madremanya, Juià o Sant Martí de Llémena. 
Segons la figura, es pot deduir que la falta de serveis no representa un problema en la comarca 
d’estudi (1,1%), ja que l’únic municipi que té una possible però poc important manca de serveis és 
Sant Martí de Llémena. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Figura 112: Habitatges principals per problemes en l’habitatge al 2001. 
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4.3. Anàlisi del sector primari 
4.3.1. L’agricultura 
4.3.1.1. Anàlisi del cens 
Per a la caracterització del sistema agrícola de la Comarca del Gironès, s’ha tingut en consideració les 
darreres dades del Cens Agrícola, corresponent a 1999. 
També es tenen en compte la superfície total de la Comarca, de 575,40 km2 ( 57.540 ha ). La SAU 
(superfície agrària utilitzada) és de 32.570 ha (1999). La superfície censada el 1982 era de 43.123 ha, 
per tant, en el transcurs de 17 anys, la SAU, s’ha reduït en un 24,47 %. La superfície agrícola 
utilitzada (SAU), inclou el conjunt de la superfície de les terres llaurades i les terres per a pastures 
permanents. Les terres llaurades comprenen els conreus herbacis, els guarets, les hortes familiars i 
les terres dedicades a conreus llenyosos. 
A continuació, es presenta una taula amb les dades sobre la distribució de la superfície agrària al 
Gironès, a partir de les dades dels darrers censos agrícoles. En l’última columna s’expressa el 
percentatge que representa sobre 57.540 ha de superfície total de la comarca. 
 

Taula 60: Distribució de la superfície agrària (ha). 

Any terres 
llaurades 

pastures 
permanents 

terreny 
forestal Altres total % SAU % forestal % total 

1999 13.042,00 429,00 17.572,00 1.527,00 32.570,00 41,4 53,95 56,6 

1989 13.606,00 188,00 23.343,00 1.742,00 38.879,00 35,5 60,04 67,6 

1982 14.335,00 73,00 26.268,00 2.447,00 43.123,00 33,4 60,91 74,9 

SAU: Superfície Agrària Utilitzada. Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
Per tant, s’observa que el 56,60 % de la superfície del 
Gironès està destinada a l’ús agrícola. Notem però, 
que sobre el total de terres agrícoles, la superfície 
agrícola utilitzada en realitat és un 41,4 %, 
representant la superfície forestal el 53,9 %.  
Amb les xifres absolutes, veiem com amb el temps, 
les terres llaurades i pastures han variat relativament 
poc, mentre que el terreny forestal ha passat de 
disposar de 26.268 ha a 36.310 ha. 
Des de l’any 1982, la SAU s’ha anat incrementant a un 
ritme moderat, mentre que el terreny forestal ha 
disminuït la seva distribució. De fet, l’increment de la 
SAU no és degut a l’increment de la superfície de les terres llaurades sinó a l’augment que s’ha 
produït en la superfície de pastures permanents. De manera general, s’observa que la superfície 
agrària total s’està reduint a un ritme considerable. 
 
Pel que fa al nombre d’explotacions, al Gironès hi ha un total de 1.009 explotacions, les quals es 
classifiquen de la següent forma: 
 

Taula 61: Nombre d'explotacions i superfície censada 

Amb terres 

total amb ramaderia amb SAU Any total 
explotació 

sense terres. 
Explotacions 

Explot. ha Explot. ha Explot. ha 

1999 1009 19 990 32570 566 16768 832 13471 

1989 2326 31 2295 38880 1251 17709 1863 13793 

1982 2722 24 2698 43120 1602 21042 2286 14407 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Figura 113: Distribució de la superfície agrària (1999).
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Entre 1982 i 1999, s’ha reduït dràsticament el nombre d’explotacions, passant de 2.722 unitats. a 
1.009 unitats. Una mínima part d’aquestes no disposen de terres. Aproximadament el 56 % de les 
explotacions (més de la meitat) tenen una activitat ramadera. 
Els municipis que han sofert una davallada més important de la superfície agrícola es mostren a 
continuació. L’anàlisi s’ha realitzat a partir dels usos del sòl entre 1987 i 2002 i el total de superfície 
reduïda es situa al voltant de les 3.700 ha. 
Taula 62: Superfície reduïda per municipis des de 1987 fins a 2002 

Municipi Superfície (ha) Municipi Superfície (ha) 

Aiguaviva 140,82 Llambilles 30,57 

Bescanó 127,50 Madremanya 22,39 

Bordils 35,49 Quart 246,31 

Campllong 72,54 Salt 175,28 

Canet d'Adri 76,47 Sant Andreu Salou 48,70 

Cassà de la Selva 330,80 Sant Gregori 416,05 

Celrà 132,99 Sant Joan de Mollet 37,60 

Cervià de Ter 119,71 Sant Jordi Desvalls 69,90 

Flaçà 30,24 Sant Julià de Ramis 248,06 

Fornells de la Selva 151,07 Sant Martí de Llémena 74,40 

Girona 515,72 Sant Martí Vell 9,98 

Juià 19,08 Sarria de Ter 101,73 

Llagostera 354,03 Vilablareix 81,46 

  Viladasens 51,61 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH 

Pel que fa a la mida de les explotacions, la taula següent les classifica en funció de la seva extensió: 
 
Taula 63: Dimensió de les explotacions, segons la superfície total 

 Total amb 
terres >1 1a<2 2a<5 5a<10 10a<20 20a<50 50a<100 100a<200 >200 

explotacions 990 42 62 129 145 186 260 98 47 22 

ha 32.570 22 86 429 1.037 2.608 8.379 6.614 6.262 7.133 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
 
Segons aquestes dades, cal destacar que el 37 % 
de les explotacions tenen una mida inferior a les 
10 ha.  
Vistes les dades de superfície agrícola, 
explotacions i mides, a continuació es mostra els 
tipus de cultiu que es desenvolupen a la comarca: 
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Figura 114: Distribució de la superfície agrària (1999).
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Terres llaurades 

total secà regadiu 

explot. ha explot. ha explot. ha 

Total 822 13042 691 9777 655 3265 

Herbacis (inclou guarets i hortes familiars) 792 12097 678 9684 624 2413 

Fruiters 57 666 19 76 42 590 

Oliverar 15 18 11 6 4 11 

Vinya 17 8 16 7 1 0 

Altres 20 253 1 4 20 250 

Pastures permanents 

explot. ha explot. ha explot. ha 

Prats o prades permanents 34 390 30 351 5 39 

Altres 15 40 0 0 0 0 

 
 
 
Del total de superfície agrícola, es 
destaca que el 25 % és de regadiu. 
Alhora, les terres de regadiu 
principalment ho són el cultius 
herbacis i fruiters: 
La part més important del cultius 
regats, són els herbacis, ara bé, 
observant la taula de distribució de les 
diferents espècies cultivades, es 
comprova que la major part dels 
herbacis regats és el blat de moro: 

 

  TOTAL Melca 

  Total Secà Regadiu total secà regadiu 

Any explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha 

1999 626 7555 579 5832 234 1723 65 268 43 198 24 70 

1989 1260 7293 1145 6072 417 1219 84 170 51 129 37 44 

1982 1561 7246 1408 6385 433 858 112 313 88 260 31 53 

  Blat Civada 

  total secà regadiu total secà regadiu 

Any explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha 

1999 270 2482 258 2189 50 294 113 587 108 542 9 45 

1989 426 2128 410 2019 35 112 261 741 252 709 15 31 

1982 547 1796 511 1675 65 121 706 1965 688 1927 31 38 

76 6 7 411 0 39
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Figura 115: Distribució de la superfície de regadiu (1999).(ha)

Taula 64: Tipus de cultiu. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
Taula 65: Distribució de les diferents espècies 
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  Ordi Sègol 

  total secà regadiu total secà regadiu 

Any explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha 

1999 410 2884 398 2667 48 217 4 40 4 40 0 0 

1989 811 3300 780 3118 83 186 0 0 0 0 0 0 

1982 762 2118 707 1996 93 125 21 43 19 41 2 0 

  Blat de moro Altres 

  total secà regadiu total secà regadiu 

Any explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha 

1999 198 1209 42 175 169 1034 3 57 3 21 1 36 

1989 392 947 70 97 332 845 5 6 4 6 1 0 

1982 592 960 301 447 328 519 19 49 15 44 4 5 

 
 

Segons aquestes dades, s’observa que tot i que el Gironès és travessat pel Ter, i que a relativament 
poca distancia estan construïts importants embassaments, només el 25 % de les terres són de 
regadiu. Evidentment, els regadius permeten obtenir majors valors afegits a la producció agrícola, 
augmentant les collites i permetent el cultiu d’espècies que d’altre forma segurament no serien viables 
(determinats fruiters, blat de moro, etc.). 
Per tant, agrònomament parlant, el marge per augmentar la productivitat seria del 75 % fins 
aconseguir que totes les terres fossin de regadiu. 
Malgrat això, l’altre costat de la mateixa moneda, seria la implicació ambiental del canvi a reg de la 
zona. Sense anar més lluny, hem de tenir en compte que les necessitats de reg del cultiu de blat de 
moro, amb un sistema de reg tradicional (a manta) 
iguala o sobrepassa les necessitats d’una superfície 
de gespa amb un sistema de reg adequat. 
D’altre costat, les subvencions de la Unió Europea 
(DUN) també diferenciaven la quantitat econòmica a 
subvencionar, segons la terra és de secà o regadiu i 
l’espècie cultivada. Aquestes subvencions tenen 
una gran capacitat d’influència en les espècies 
cultivades per les explotacions. No oblidem per 
exemple, la proliferació de camps de gira-sol fa uns 
anys, quan aquest cultiu tenia un diferencial a favor 
en el seu cultiu. 
Recordant breument les principals teories que 
envolten l’economia agrària de la Unió Europea, es pot fer esment al model de Schultz que preveu un 
ràpid increment de l’oferta de productes agraris enfront a un increment moderat de la demanda 
d’aquests. El fort augment es produeix gràcies al progrés tècnic accelerat de l’agricultura (maquinària, 
productes fitosanitaris, adobs de síntesis ....) augment superfícies de terra cultivades, i l’exogeneïtat 
d’inversions en progrés tècnic i obres públiques que no es financen dins d’un propi sector d’acord amb 
un anàlisi de viabilitat econòmica (embassaments i regadius) el pes del capital fix (terra) i l’estructura 
competitiva de l’oferta (molt atomitzada) i la competència d’altres països productors. El lent creixement 
de la demanda s’atribueix al poc creixement de la població de la UE i la reduïda elasticitat de 
demanda de productes agrícoles. 
El resultat de la dinàmica és la tendència a la baixa dels preus dels productes agrícoles de manera 
generalitzada. 
La política de subvencions portada a terme fins el moment, ha conduït a certes distorsions, com 
l’excés de producció de determinats productes (llet, mantega...) Actualment, el desmantellament de la 
política de subvencions posarà en risc la viabilitat econòmica de moltes explotacions agroramaderes. 
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Figura 116: Herbacis de regadiu. 
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Aquesta situació segurament conduirà a una tendència a reduir encara més el pes de l’agricultura en 
l’economia i la població ocupada en aquest sector. Per tant, cal plantejar-se el paper de l’agricultura 
tradicional, que fins el moment ha tingut una gran contribució en diferents aspectes: 
 la conformació del paisatge a que estem acostumats, amb una mosaic de parcel·les amb diferents 

cultius, zones boscoses 
 manteniment de la xarxa de camins 
 manteniment de població en zones aïllades 
 coneixement de la problemàtica de cada finca a nivell edafològic, microclima, ... 
 coneixement del territori a nivell de xarxa de drenatges naturals ( rieres )  zones inundables, etc. 
 explotació del bosc 

La tendència actual del sistema agrícola s’encamina cap a l’abandonament de les terres i la gestió 
d’aquestes per part de grans empreses terratinents amb una gestió industrialitzada que dóna lloc als 
monocultius. En els casos d’abandonament de les terres, es produiria la proliferació de masses 
forestals amb espècies incontrolades, oportunistes i segurament no desitjades (pi blanc) amb 
densitats excessives, sense explotació, sense neteja i amb una alt risc d’incendi forestal. 
Per tant, alhora de decidir les actuacions sobre aquest sector, valorarem la seva incidència no 
solament a nivell econòmic, sinó també a nivell paisatgístic, territorial i en definitiva, a nivell medi 
ambiental. 
En la darrera reforma de la PAC aprovada pel Consell de Ministres d’Agricultura el 26 de juny de 2003 
suposa un canvi substancial respecte a la PAC en vigor en el sentit d’instaurar les bases per tal de 
canviar l’actual suport al producte per un suport al productor o a l’explotació (política de rendes) i 
referida, excepte algunes excepcions a l’hectàrea i amb el reforçament de la política de 
desenvolupament rural. Però aquest canvi de suport futur continua tenint lligams amb el suport actual 
de tal manera que el mecanisme instaurat (desconnexió) es fa sobre la base dels pagament rebuts en 
el període 2000-2002 excepte en el cas de l’oli que el període base serà de quatre anys 1999/2000 
fins el 2002/2003. 
Des de la instauració de les quotes lleteres el 1981 fins ara, la PAC ha anat reformant-se, de manera 
lenta però inexorable cap un suport més sostenible que inclou des de la contenció de la despesa 
agrària comunitària fins a mecanismes per legitimar el suport al sector primari. Els estabilitzadors 
pressupostaris (1988), la reforma Mac Sherry (1992), l’Agenda 2000 i ara aquesta reforma han estat 
els grans canvis recents de la PAC. 
L’objectiu és fer una agricultura europea més sostenible i orientada al mercat; d’aconseguir un més 
gran equilibri entre els ajuts sectorials i estructurals i de potenciar el desenvolupament rural. 
La reforma garanteix l’estabilitat dels ajuts fins al 2013 i pretén promoure una agricultura més 
competitiva. D’altra banda dóna a les autoritats comunitàries un marge de maniobra més gran, de cara 
a les negociacions per a la liberalització dels intercanvis comercials a escala mundial que es 
desenvolupen el si de la OMC (Organització Mundial del Comerç). 
Amb l’objectiu d’afrontar la reforma de la PAC, la Direcció General de Desenvolupament Rural ha 
posat en marxa una prova pilot durant l’any 2005 a les comarques de l’Alt Urgell, el Pla de l’Estany, la 
Conca de Barberà i el Berguedà per tal de recollir experiències referents a una eina que permeti 
afrontar els reptes que planteja la situació actual i el continu creixement de la demanda: els 
Contractes Globals d’Explotació. Segons el projecte de Decret, es defineix el Contracte Global 
d’Explotació com un acord de col·laboració entre l’administració i el titular d’una explotació agrària que 
té com a objectiu incentivar el desenvolupament d’un projecte global integrador de les funcions 
productives, econòmiques, ambientals i socials de l’agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat 
de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible. D’aquesta manera es 
pretén una orientació de les explotacions agràries catalanes cap a una major competitivitat i 
multifuncionalitat, amb una metodologia que integra les mesures d’ajut i de suport a les explotacions, 
una nova forma de gestionar els fons de desenvolupament rural amb un contracte que considera 
l’explotació en la seva globalitat i que ajudarà a assegurar la seva viabilitat i continuïtat.  
Per tal de dur a terme aquests objectius, els contractes es diferencien en dos nivells. En el primer 
nivell s’inclouen els ajuts directes i el compliment de la condicionalitat, actualment coneguts com 
Declaració Única Agrària (DUN), que té una durada d’un any. Per altra banda, es crea un segon nivell 
de contracte global que preveu la producció de beneficis més amplis per part de les explotacions 
agràries, relacionats amb la millora econòmica, social i ambiental del món rural. En contrapartida, 
preveu ajuts diversos a les explotacions, a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural (FEADER). 
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Així doncs, el contracte de primer nivell té un caràcter obligatori i universal, mentre que el contracte de 
segon nivell té un caràcter voluntari que dóna accés a línies de crèdit que composen els plans de 
millora, transformació i incorporació de joves entre d’altres. Per tal de tenir accés a aquestes línies de 
crèdit, cal disposar d’una entitat assessora que realitzi una diagnosi prèvia i el pla d’explotació. 
Per part del sector, cal esmentar que l’aplicació d’aquesta eina no ha tingut molt d’èxit arran de males 
experiències a França i una aturada del sistema. Per altra banda, el sector agrari català qualifica de 
deshonesta la imposició d’un model contractació de caràcter voluntari que passa a ser obligatori i 
universal a partir de la presentació i signatura de la DUN.  
Finalment, tal com es descriu a l’esborrany del “Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-
2013”, els contractes globals d’explotació també serviran per distribuir recursos financers destinats a 
totes les empreses agràries únicament en l’àmbit ambiental de la Xarxa Natura 2000, amb la 
conseqüent disminució de la disponibilitat de subvencions per als que no es troben dins aquest àmbit. 
 
4.3.1.2. Sistemes agrícoles de producció: Producció integrada i producció agrària 
ecològica 
Durant la segona meitat del segle la tecnologia agrícola va desenvolupar-se ràpidament, amb la 
incorporació de la maquinària agrícola i els productes fitosanitaris. Un següent pas en l’evolució de 
l’agricultura seria la recerca de sistemes de producció de productes d’alta qualitat minimitzant l’ús 
d’agroquímics i disminuint els residus. 
En aquest criteri, podem definir dos sistemes productius, la producció integrada i la producció agrària 
ecològica. 
La producció integrada es pot definir com un sistema agrícola de producció d’aliments d’alta qualitat, 
mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient, amb la finalitat d’obtenir 
productes d’alta qualitat, minimitzar l’ús de productes agroquímics i, optimitzar els mètodes de 
producció i disminuir els residus. Segons els Decret 241/2002 la producció integrada és un sistema 
agrícola de producció d’aliments, obtinguts mitjançant mètodes de producció als quals s’aplica una 
combinació harmònica de factors biològics, agronòmics, químics i biotecnològics, amb la finalitat 
d’optimitzar la qualitat del producte amb un màxim respecte pel medi ambient. 
La diferència entre producció integrada i producció ecològica, és que la integrada combina la 
utilització de mètodes de lluita biològica pel control de les plagues i malalties, juntament amb l’ús de 
tècniques tradicionals basades en la utilització de productes agroquímics. 
A diferència de la producció ecològica que ho prohibeix, la producció integrada permet la utilització de 
productes agroquímics de síntesi ( adobs, pesticides, etc. ) si bé la seva utilització resta restringida a 
l’ús d’unes determinades matèries autoritzades, que prèviament s’han definit, per uns comitès 
d’experts professionals. Així, es descriu d’una manera molt detallada, tot el procés de producció, i en 
el seu cas d’elaboració, per a cadascun dels diferents cultius i productes. 
La producció integrada, a més, es diferencia de la producció tradicional, pel fet que obliga a realitzar 
tot un seguit de pràctiques encaminades a la protecció del medi ambient i garantir, alhora, la 
sostenibilitat de l’agricultura. Entre algunes d’aquestes pràctiques cal destacar: el foment de la 
biodiversitat de l’ecosistema, la millora de la fertilitat del sòl, la realització de pràctiques de cultiu que 
afavoreixin l’augment de la matèria orgànica i redueixin el risc d’erosió i degradació del sòl, un control 
acurat del sistema de reg, el control integrat de plagues i malalties, la revisió de la maquinària i els 
equips de tractaments, la gestió dels Quaderns d’Explotació i, si s’escau de postcollita, en els quals es 
registren totes les actuacions i els productes que s’han utilitzat per a l’obtenció de cada producte, en 
cada una de les respectives fases de producció, conservació, elaboració, envasat, etc. 
El distintiu CCPAE va aparèixer amb la introducció del model agrari intensiu productivista i amb la 
conseqüent conscienciació de la població, tant de productors com consumidors. Malgrat en els darrers 
anys s’ha experimentat un progrés tècnic que afecta a la producció i la quantitat dels productes, 
aquests mètodes sovint van lligat a uns efectes nocius sobre el medi la qualitat dels aliments. Com a 
crítica a aquest model agrari industrial dominant coincideixen preocupacions socials a partir de la 
presa de consciència de la situació, de manera que la Producció Agrària Ecològica (PAE) es presenta 
com una resposta i s’estableix com a alternativa sostenible. Per tal d’obtenir el distintiu CCPAE són 
necessaris uns requisits mínims durant la producció agrícola referent a productes utilitzats durant el 
cultiu i els mètodes que s’hi apliquen. Degut a què existeixen diferents mètodes, també hi ha diverses 
categories d’etiquetes segons si més del 95% dels ingredients d’origen agrícola procedeixen de 
l’agricultura ecològica, si aquest percentatge és superior al 70%. També hi ha la categoria que inclou 
els productes vegetals en conversió a l’agricultura ecològica.  
La producció agrària ecològica al Gironès encara no és una pràctica molt estesa, essent poques les 
explotacions que la practiquen. Concretament, en aquests moments hi ha les següents: 
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Codi Nom Adreça Municipi Producte Àrea (ha)

CT 01233 E Joaquim Alberti - La Selva Can Pou s/n Campllong Producció hortofructícola 2,70 

CT 01160 E Casademont SA Ctra. Riudellots - Sant Martí 
de Llémena Sant Gregori Productes carnis 0,00 

CT 01245 E Boutin - Colette C/Castell, 13 Sant Julià de Ramis plantes aromàtiques 0,00 

CT 00401 PE Centre Ecològic Llémena Can Sala Sant Martí de Ll. Plantes aromàtiques, 
pastures, prats, cereals, fru 113,30 

CT 00292 PE Ecovilosa CB Veïnat Vilosa, 13 Sant Martí Vell Hortalisses, cultius 
industrials i envasat de prod 0,34 

CT 00322 EI Biospirit Carretera Girona - les 
Planes km4 Sant Gregori Envasat hortofructicultura, 

cafè i té, preparats a 1,90 

CT 01259 P Fundació privada Drissa Av. Sant Narcís, 22 baixos Girona Cereals, lleguminoses i 
recol·lecció silvestre 0,00 

CT 01216 P Frisllet Granja Selvatana Campllong Hortalisses, cereals, 
pastures i bosc 48,70 

 Valentí Can Gironès Estanyol (Bescanó) Avellaner 3,46 

Font: CCPAE 

 
Per altra banda, la producció integrada presenta unes estadístiques més favorables, donat que 
existeix més superfície agrícola que l’aplica:  
 
Taula 66: Empreses inscrites al Consell Català de Producció Integrada 

Empresa Municipi Espècie cultivada Àrea (ha) 

Regadío y cultivos S.A. Bescanó Avellaner 7,47 

Viader Bescanó Perera i pomera 11,77 

Bordils Bordils Nectarina, pomera, perera i presseguer 20,61 

Frutícola Campllonch S.L. Campllong Perera i pomera 16,53 

Frutícola Cartalla S.L. Campllong Pomera 3,30 

Torre de Raset Fornells de la Selva Perera i pomera 18,03 

Agrícola Fornells Girona Pomera 6,67 

Salvador Gispert-Sauc Viader Vilablareix Perera i pomera 22,75 

Narcis Molas Simón Vilablareix Avellaner 4,38 

Agrícola Mas Viader Cassà de la Selva Tomàquet 9,78 

 
 
La comparativa a nivell de Catalunya estableix que 
per a la producció ecològica es destinen 6.745 ha, 
mentre que per a la producció integrada se’n 
destinen 38.029 ha. 
De les mesures agroambientals que es relacionen 
amb la producció integrada se’n poden beneficiar 
tots els propietaris que estiguin disposats a realitzar 
aquest tipus de producció i que compleixin els 
requisits sol·licitats. 
Aquests requisits són: 

- estar inscrit en el Registre de productors de 
producció integrada 

- disposar d’assessorament tècnic i/o 
pertànyer a una associació de defensa 
vegetal. 

- Mantenir les superfície mínimes de conreu següents: 
o Olivera, vinya i fruits secs: 1 ha 
o Fruiters de pinyol i de llavor, cítrics, herbacis de regadiu: 0,5 ha 
o Hortalisses: 0,3 ha 
o Herbacis de secà; 2 ha 

61%

2%0%

31%

0%6%0%

fruita de llavor fruita de pinyol olivera fruita seca
cítrics hortalisses vinya

Figura 117: Producció integrada (2006). 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Font: CCPI 



 
Agenda 21 de la comarca del Gironès 

Document I: Descripció i diagnosi dels vectors de sostenibilitat 
217 

 
 

- Complir les normes genèriques i específiques sobre producció integrada pels diferents 
conreus, publicades i aprovades. 

Els compromisos principals de les mesures agroambientals són els següents; 
• Obligatorietat de realització d'anàlisi: residus i sòls; o el que especifiquin les Normes tècniques 

de desenvolupament legislatiu imprescindibles per a la seva aplicació.  
• Reducció dels tractaments químics almenys en un 30%.  
• Compromís d'aplicar la producció integrada en la totalitat de la superfície de l'explotació 

dedicada a la mateixa orientació productiva (cultiu i/o espècie) objecte d'ajut.  
• Utilitzar material vegetal de productors oficialment autoritzats i amb el corresponent passaport 

fitosanitari.  
• En la lluita contra plagues tindran prioritat els mètodes biològics, físics o culturals davant dels 

químics.  
• En el cas d'intervenció química, utilitzar exclusivament les matèries actives autoritzades per a 

cada conreu, seleccionades pel Comitè tècnic d'acord amb criteris de toxicitat, efectes sobre 
la fauna auxiliar i menor impacte ambiental, entre d'altres, i que són revisades periòdicament.  

• Mantenir la coberta vegetal en conreus perennes.  
• Com a compromisos secundaris hi ha els següents: 
• Emplenar i mantenir actualitzat un quadern d'explotació, on es portarà la comptabilitat de 

l'explotació, i s'hi inscriuran totes les operacions de conreu realitzades en cadascuna de les 
parcel·les.  

• Participar en activitats de formació.  
• Presentar una memòria inicial descriptiva de l'explotació agrícola.  
• Obligació d'efectuar rotacions en conreus anuals, que, en el cas dels hortícoles seran almenys 

de 4 cicles a l'aire lliure i de 3 en conreu protegit 
Els ajuts que es poden obtenir quan un conreu s’acull als requisits de producció integrada són els 
següents. Aquestes subvencions es basen en el tipus de cultiu.  
Taula 68: Ajuts a la producció integrada 

Tipus de cultiu Preu 

Hortícoles a l’aire lliure 213,36 €/ha 

Hortícoles sota plàstic 480,81 €/ha 

Cítrics 345,58 €/ha 

Fruiters de llavor 153,26 €/ha 

Fruiters de pinyol 198,33 €/ha 

Olivera 147,25 €/ha 

Fruiters de secà 73,92 €/ha 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

 
4.3.1.3. Espais agrícoles d’alt valor  
la determinació dels sòls agrícoles d’alt valor es pot realitzar a partir de la selecció de diferents finques 
segons uns criteris específics. Aquests s’esmenten a continuació: 

- Selecció de sòls amb Denominació d’Origen (D.O.) o Indicació Geogràfica Protegida (IPG): 
aquesta categoria inclou les finques on es desenvolupen productes agrícoles i alimentaris 
originaris de la regió com és el cas de la Poma de Girona. A continuació es mostren les 
empreses inscrites en la indicació geogràfica protegida. 

Taula 69: Empreses inscrites a la IGP Poma de Girona 

Entitat Adreça Municipi 

Consell Regulador C/ Sèquia, 7, 3a planta Girona 

Girona Fruits, SCCL Ctra. de Palamós, km 56 Bordils 

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 



218 Agenda 21 de la comarca del Gironès 
Document I: Descripció i diagnosi dels vectors de sostenibilitat  

 

- Espais amb producció ecològica o integrada: es tracta de les finques que es basen en la 
utilització de productes i tècniques el més naturals possibles. Dins el sistema s’inclouen totes 
les activitats de producció, elaboració, manipulació i comercialització dels productes. Els 
propietaris de les finques estan sotmesos al compliment de la normativa europea, amb un 
control i certificació que garanteix la seva qualitat. 

- Zones d’alta productivitat segons el pendent: el pendent es relaciona amb la rendibilitat 
potencial de les explotacions agràries, el potencial de mecanització de les terres, la fondària 
dels sòls i les possibilitat d’arrelament dels conreus, el tipus de drenatge i el risc d’erosió 
hídrica. Segons aquestes premisses, es consideren sòls molt aptes per a l’agricultura els que 
tenen pendents inferiors al 10%. 

- Zones d’alta productivitat segons les característiques edàfiques del sòl: es consideren les 
zones agrícoles ubicades en sòls excepcionalment fèrtils. La seva determinació es facilitaria 
amb la disponibilitat d’un mapa de sòls comarcal, actualment inexistent. En aquest s’haurien 
de contemplar característiques del sòls com la textura, la potència i la conductivitat entre 
d’altres. 

- Zones de valor per la seva extensió: es consideren les zones agrícoles properes que en el 
seu conjunt sumen més de 1000 ha de sòl agrícola. Es pren aquesta superfície per tal de 
garantir una funcionalitat agronòmica dels espais agrícoles, que es poden distribuir de manera 
discontinua en el territori mantenint la connectivitat. 

En definitiva, la qualitat d’un espai agrícola és la suma de moltes i diferents variables que finalment 
possibiliten la collita de diferents productes, amb diferent qualitat i amb uns determinats costos de 
producció. Es considera que les finques que compleixen com a mínim 1 d’aquests criteris es poden 
considerar de valor agrícola. Per altra banda, si reuneixen més de 2 criteris es consideren d’alt valor 
agrícola. 
 
4.3.2. La ramaderia 
4.3.2.1. La concentració de les explotacions 
Segons les dades del cens ramader de 1999, hi ha el següent nombre de caps per espècies: 
 

Taula 70: Caps per espècies i explotació (1982-1999). 

Espècies Any 1982 1989 1999 

explot. 892,0 562,0 261,0 

Caps 21.446,0 22.327,0 23.166,0 Bovins 

Caps per explotacions 24,0 39,7 88,8 

explot. 46,0 76,0 57,0 

Caps 6.143,0 14.096,0 13.708,0 Ovins 

Caps per explotacions 133,5 185,5 240,5 

explot. 65,0 68,0 32,0 

Caps 495,0 804,0 1.182,0 Cabrum 

Caps per explotacions 7,6 11,8 36,9 

explot. 734,0 535,0 218,0 

Caps 58.713,0 109.586,0 108.190,0 Porcins 

Caps per explotacions 80,0 204,8 496,3 

explot. 1.319,0 1.019,0 370,0 

Caps 439.460,0 557.445,0 766.411,0 Aviram 

Caps per explotacions 333,2 547,1 2.071,4 

explot. 1.017,0 601,0 175,0 

Caps 9.949,0 6.312,0 6.361,0 Conilles mares 

Caps per explotacions 9,8 10,5 36,3 
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explot. 225,0 77,0 28,0 

Caps 249,0 167,0 217,0 Equins 

Caps per explotacions 1,1 2,2 7,8 

total explot. 4.298,0 2.938,0 1.141,0 

total caps 536.455,0 710.737,0 919.235,0 TOTAL 

Total caps per explotacions 124,8 241,9 805,6 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
En vista a aquesta taula, es constata com el nombre d’explotacions s’ha anat reduint durant els últims 
10 anys, mentre que el nombre de caps també s’ha reduït però en molt menys mesura. Per exemple, 
en el cas del bovins, el 1989 hi havia 22.327 caps per a 562 explotacions. El 1999, tenim 23.166 caps 
per a 261 explotacions.  
En aquest mateix cas, teníem 892 explotacions i 21.446 caps, això és, 24 caps de mitja per explotació 
el 1982. El 1999, aquesta ratio era de 88,75 caps per explotació. En la majoria dels diferents tipus de 
bestiar, trobaríem una evolució similar. El procés de concentració dels caps ramaders en explotacions 
grans sembla evident. Les causes les podríem trobar segurament en diferents elements, si bé està 
clar que la competitivitat econòmica de les explotacions més preparades, amb economies d’escala, 
incentiven aquesta evolució. 
Com veurem més endavant, la reducció del nombre d’explotacions, condueix a una reducció de la 
població que treballa en el sector agrícola. Per tant podem concloure, que una quantitat determinada 
de caps, es gestiona i explota amb menys personal. 
D’altre costat, també deduïm que per gestionar més caps per explotació, és necessari instal·lacions 
més grans. Aquest necessitat va en la mateixa línia de les normatives de benestar animal, que 
exigeixen un mínim de superfície per cap, però 
aquesta exigència no sempre és compatible amb 
les ordenances urbanístiques de molts municipis. 
 
Calculant l’equivalència entre cada una de les 
espècies animals en URP (unitat ramadera 
procedimental) veiem que la ramaderia més 
abundant és la cria de porcs: 
 
 
 
 
 
 
4.3.2.2. Control de les explotacions ramaderes 
Les activitats ramaderes venen regulades pel desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’administració ambiental. 
D’acord amb aquests desplegament, les explotacions ramaderes han de sol·licitar la llicència 
ambiental (o autorització ambiental o règim de comunicació) segons la l’annex en que s’enquadren 
d’acord amb aquestes lleis i reglaments concordants. 
L’atorgament de la llicència condiciona a les explotacions a adequar les instal·lacions per respectar 
millor el medi ambient, com ara la disposició de femers impermeabilitzats, i la disposició de terres 
suficients per a la gestió correcta dels fems i purins. 
 

URPS
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59%

AVICULTURA
12%

CONILLS
0%

EQUI
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OVÍ I CABRUM
4% ESTRUÇOS

0%

Figura 119: Unitats ramaderes procedimentals (1999).

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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4.3.2.3. Gestió de fems i purins 
D’acord amb els models d’avaluació d’informe 
ambiental i les dades dels cens ramader i fent un 
càlcul aproximat de la producció de N contingut en 
els fems i purins de tota la ramaderia de la 
comarca, aquest contingut és de 1.459.785,95 kg 
N.  
La normativa limita, per a cada Àrea declarada 
vulnerable i segons el cultiu, la quantitat de N a 
aportar (en kg N/ha per a un cicle de cultiu inferior 
a 1 any o per a 1 any si el cultiu és plurianual). 
D’aquestes quantitats màximes, només 170 kg 
N/ha poden provenir d’una font orgànica 
(subproductes orgànics, fangs, aigües residuals, 
...). Aquestes quantitats màximes es mostres a la 
taula de la dreta. 
Aplicant aquest nitrogen amb la dosi corresponent 
segons el tipus de cultiu. D’aquesta manera, 
considerant una superfície llaurada i cultivada total 
de 13.042 ha i un promig de 220 kg N/ha·any 
aplicables, serien necessàries unes 6.635,4 ha per 
repartir-lo de forma homogènia. Així doncs, la 
distribució del nitrogen es pot realitzar de forma 
que es procuri una mínima afectació a les zones 
vulnerables. 
Els municipis que actualment es troben en zones vulnerables per la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agrícoles i en els quals es distribueix la major part de les explotacions ramaderes 
són Viladasens, St. Jordi Desvalls, Cervià de Ter, Bordils, Flaçà, St. Julià de Ramis, Celrà, St. Martí 
Vell, Madremanya, Vilablareix, Aiguaviva, Fornells de la Selva, Llambilles, Campllong, Cassà de la 
Selva, St. Andreu Salou i Llagostera. 
A continuació es recull de l’estudi de “l’Anàlisi multidisciplinària de l’estat de l’aigua a la Depressió de 
la Selva” un balanç del nitrogen generat per la ramaderia de la zona i el nitrogen que es pot extreure 
dels cultius herbacis. Aquest balanç s’ha portat a terme a partir de les dades del DARP sobre 
superfícies de conreu i nombre de caps de bestiar per població al 2002 i les dades sobre nitrogen 
generat per tipus de bestiar i nitrogen extret en funció del tipus de conreu. 
 
Figura 72: Balanç de nitrogen 

 N generat (T/any) N extret (T/any) Excés de N (T/any) 

Aiguaviva 125.60 77.15 48.45 

Camping 156.60 90.76 65.84 

Cassà de la Selva 333.80 232.10 101.7 

Fornells de la Selva 24.10 61.75 -37.65 

Llagostera 445.70 201.36 244.34 

Llambilles 70.60 42.27 28.33 

Quart 129.10 39.23 89.87 

Sant Andreu Salou 153.00 43.37 109.63 

Total 1438.50 787.99 650.51 
Font: Anàlisi multidisciplinària de l’estat de l’aigua a la Depressió de la Selva 
 

Espècies Tipus de cultiu (kg N/ha·any) 

 Secà Regadiu 

Blat  210 250 

Ordi 210 210 

Alfals 100 170 

Blat de moro 270 350 

Sorgo 250 300 

Gramínies farratgeres 250 400 

Olivera 130 - 

Pollancres - 130 

Blat de moro farratger 270 350 

Gira-sol 170 210 

Arròs - 250 

Pera - 170 

Poma - 170 

Préssec - 170 

Taula 71: Quantitats màximes de nitrogen aplicables a les 
zones vulnerables del Gironès 

Font: RuralCat.net 
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4.3.3. La gestió forestal 
4.3.3.1. Aprofitament principal 
La superfície forestal del Gironès es pot classificar en espècies de frondoses (planifolies), resinoses 
(coníferes) i mixtes, amb la següent distribució: 

 
Taula 72: Classificació massa forestal explotada 
 

Frondoses 

total comercial no comercial

explot. ha explot. ha explot. ha 

298 8085 153 4698 146 3387

Resinoses 

total comercial no comercial

explot. ha explot. ha explot. ha 

131 3079 61 1610 70 1469

Mixtes 

total comercial no comercial

explot. ha explot. ha explot. ha 

274 6408 165 4617 111 1791

Total 

total comercial no comercial

explot. ha explot. ha explot. ha 

613 17572 322 10925 307 6647

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

La categoria de frondoses inclou espècies com el plataner, l’àlber, el pollancre, el trèmol, el gènere 
Quercus, el faig, l’om i el freixe. Per altra banda, la categoria de resinoses inclou el gènere Pinus i 
Cupressus. 

 
Segons l’Inventari Ecològic i Forestal 
de Catalunya realitzat pel CREAF, les 
espècies més abundants a la comarca 
són la surera (Quercus suber), l’alzina 
(Q.ilex) com a espècies predominants. 
En segon lloc, la distribució que 
presenta la família de pinàcies és molt 
similar, juntament amb el bosc mixt 
(entre 2800 i 3100 ha).  
La superfície forestal actual es troba 
al voltant de les 35.536 ha (62%) 
considerant com a principals grups els 
planifolis i les coníferes. D’aquesta 
superfície forestal total, es realitza 
una explotació i aprofitament forestal 
de 17.572 ha. 
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Figura 120: Principals espècies arbòries a la comarca del Gironès (ha)

Font: IEFC (CREAF).
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Tot i això, les dades percentuals per municipis ens 
indiquen la variabilitat en la distribució d’aquestes 
superfícies, de manera que a la zona de la Vall de 
Llémena es concentra el 42 % de la superfície 
forestal, mentre que el 31 % es troba al sector de la 
Selva. 
L’explotació del bosc depèn de l’equilibri entre els 
costos de manteniment i extracció dels productes, 
principalment fusta o llenya i els ingressos que 
produeixen aquests productes.  
En alguns casos, els beneficis obtinguts de 
l’explotació de la llenya o fusta desanimen als 
propietaris a explotar els seus boscos i com a 
resultat es produeix el seu abandonament, juntament amb altres factors. 
En qualsevol cas, l’obtenció de beneficis del bosc en productes ( fusta, llenya, escorça... ) per part de 
la propietat forestal està sotmesa a permís o notificació prèvia segons el cas. La modernització 
administrativa que ha suposat la intervenció del Centre de la Propietat Forestal en el que es refereix a 
l’agilització d’alguns tràmits ha comportat la possibilitat de substituir els anteriors permisos i 
notificacions pels documents següents: 
 
 Plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) 
 Projectes d’ordenació forestal 

 
El CPF té competències sobre els boscos de titularitat privada però sense disposar de potestat 
sancionadora. Des del Centre de la propietat forestal es gestionen els Plans Simples de Gestió 
Forestal (PSGF). En el punt 3.4. Aprofitament de recursos, es poden veure el nombre de PTGMF i 
PSGF de la comarca. De totes maneres, la superfície total ordenada és de 7.057,75 ha (7.035,54 ha 
amb PTGMF i 22,21 ha amb PSGF), que representa un 19,4 % de la superfície forestal. 
 
4.3.4. Altres usos tradicionals 
A part de l’aprofitament de fusta i llenya, la superfície forestal permet altres aprofitaments tradicionals, 
com la caça, pastures, suro, resina, fruits, bolets, etc. 
Els Plans Tècnics de gestió cinegètica són els instruments de planificació cinegètica amb la finalitat 
d’aconseguir un ús sostenible de les espècies de caça, compatible amb la conservació dels 
ecosistemes i de les espècies amenaçades. Aquests Plans substitueixen els antics Plans 
d’Aprofitament cinegètic. 
En el punt 3.4. Aprofitament de recursos, s’explica la gestió i aprofitament dels diferents usos 
tradicionals. 
 
 

Vall de 
Llèmena

42%

Nord
3%

Est
9%

Centre
15%

Selva
31%

Figura 121: Distribució de superfícies forestals per 
unitats territorials del Gironès  

Font: Elaboració pròpia i Institut d’Estadística de Catalunya.
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4.4. Zonificació del territori 
4.4.1. Desenvolupament urbà 
A partir de les dades dels planejaments vigents i de la modificació de planejaments en aprovació 
inicial, s’ha realitzat aquesta taula amb la superfícies totals de cadascun dels municipis del Gironès, la 
tipologia de sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable, el percentatge de sòl urbà i l’increment de 
superfície urbana segons el sòl urbanitzable previst. Aquestes dades són de caràcter orientatiu degut 
a l’escala de la cartografia utilitzada, de tal manera que són utilitzades en l’anàlisi per determinar la 
tendència els sòls urbans. Donen una visió molt bona del percentatge de superfície urbana, 
urbanitzable i no urbanitzable. 
 

Taula 73: Superfície de sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable, 2006. 

Sòl urbà Sòl urbanitzable 
Municipi Superfície 

(ha) (ha) (%) (ha) Increment 
sup. (ha) 

Sòl no 
urbanitzable 

(ha) 

Aiguaviva 1.387,54 68,48 4,94 126,40 184,6 1.192,66 

Bescanó 3.581,71 139,13 3,88 201,74 145,0 3.240,84 

Bordils 726,76 61,81 8,5 11,68 18,9 653,27 

Campllong 852,18 53,63 6,29 20,16 37,6 778,39 

Canet d'Adri 4.443,58 89,42 2,01 1,72 1,9 4.352,44 

Cassà de la Selva 4.528,75 241,86 5,34 136,08 56,3 4.150,81 

Celrà 1.943,75 243,70 12,5 77,02 31,6 1.623,03 

Cervià de Ter 992,06 40,18 4,05 13,07 32,5 938,81 

Flaçà 653,01 49,29 7,55 22,66 46,0 581,06 

Fornells de la Selva 1.206,11 112,23 9,31 90,23 80,4 1.003,65 

Girona 3.877,94 1.266,12 32,6 92,43 7,3 2.519,39 

Juià 834,03 30,63 3,67 9,66 31,5 793,74 

Llagostera 7.630,81 165,63 2,17 243,63 147,1 7.221,55 

Llambilles 1.451,66 24,35 1,68 12,81 52,6 1.414,50 

Madremanya 1.372,78 33,24 2,42 24,33 73,2 1.315,21 

Quart 3.800,44 66,70 1,76 18,95 28,4 3.714,79 

Salt 664,37 215,65 32,5 133,50 61,9 315,22 

Sant Andreu Salou 596,49 5,77 0,97 0,00 0,0 590,72 

Sant Gregori 4.966,57 130,81 2,63 74,55 57,0 4.761,21 

Sant Joan de Mollet 307,34 20,42 6,64 12,23 59,9 274,69 

Sant Jordi Desvalls 1.172,65 28,12 2,4 21,09 75,0 1.123,44 

Sant Julià de Ramis 1.897,10 220,14 11,6 44,57 20,2 1.632,39 

Sant Martí de Llémena 4.317,74 44,57 1,03 25,34 56,9 4.247,83 

Sant Martí Vell 1.752,01 4,36 0,25 0,00 0,0 1.747,65 

Sarrià de Ter 423,85 110,82 26,1 40,04 36,1 272,99 

Vilablareix 612,62 60,78 9,92 58,63 96,5 493,21 

Viladasens 1.589,53 7,06 0,44 0,00 0,0 1.582,47 

Total 57.583,38 3.534,90 6,14 1.512,52 42,8 52.535,96 

Font: Planejaments municipals aprovats i en revisió (DPTOP). 

El 6,14% de la superfície de la comarca del Gironès és urbana (3.534,90), però està previst que 
aquesta superfície augmenti més del 40% superant les 5.000 ha urbanitzades (8%). 
El terme municipal més gran del Gironès és el de Llagostera seguit del de Sant Gregori, Canet d’Adri, 
Cassà de la Selva i Sant Martí de Llémena. Mentre que els municipis més petits són Sant Joan de 
Mollet, Sarrià de Ter, Sant Andreu Salou, Vilablareix i Salt. 
Referent al sòl urbà, cal esmentar que Girona és el municipi que disposa d’una superfície més gran i a 
més és el municipi en què el sòl urbà té una major ocupació (32,6%). Per altra banda, cal esmentar 
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que Celrà es situa en segon lloc pel que fa a la superfície del nucli (243,7 ha), però els municipis de 
Salt i Sarrià de Ter es troben per damunt seu considerant la relació entre el terme municipal i la 
superfície urbana, que es del 32,5% i el 26,1% respectivament. 
En quant al sòl urbà, Girona, Celrà i Cassà de la Selva són els municipis que, a part de tenir una 
major superfície d’aquest tipus de sòl, concentren el 49,5% del sòl urbà comarcal. Mentre que els 
municipis amb percentatge menor de sòl urbà són Sant Andreu Salou, Sant Martí Vell i Viladasens. 
Els municipis que tenen previst un major creixement de sòl urbà, o sigui que tenen més sòl 
urbanitzable, són Llagostera, Bescanó, Cassà de la Selva, Salt, Aiguaviva, i Girona els que tenen 
previst un major creixement són Aiguaviva, Bescanó i Llagostera. 
Per últim destacar que, els municipis amb més terreny com a sòl no urbanitzable coincideixen amb els 
termes municipals més grans com són Aiguaviva seguit de Llagostera, Sant Gregori, Canet d’Adri, 
Casà de la Selva i Sant Martí de Llémena. 
 
Figura 122: Relació del sòl urbanitzable amb la població actual 

Font: Planejaments municipals aprovats i en revisió (DPTOP). 

 
Tal com s’observa a la figura anterior en la que es relaciona la superfície de sòl urbanitzable en 
hectàrees amb la població actual, es detecten certs desequilibris en diversos municipis en els que es 
preveu un increment del sòl excessiu per al nombre d’habitants actual, fet que implica un increment de 
la població en aquests nuclis urbans en qüestió. Cal destacar la gran superfície de sòl urbanitzable 
respecte la població actual en els municipis d’Aiguaviva, Madremanya, Campllong i Sant Martí de 
Llémena i Fornells de la Selva. 
Comparativament amb altres comarques veïnes, cal esmentar que el Gironès disposa d’una elevada 
proporció de sòl urbà respecte el sòl no urbanitzat. Tal com s’observa a la taula, el sòl urbanitzat de la 
comarca es situa per sobre del de la Selva i Osona i tan sols superat pel Baix Empordà, una comarca 
amb una greu problemàtica associada a l’ocupació del sòl.  
Aquesta consideració per al Gironès cal tenir-la en compte juntament amb l’elevada superfície de sòl 
que té un pendent inferior al 20%, fet que el fa potencialment urbanitzable. Si a aquestes 
consideracions s’afegeix el grau de dispersió del sòl urbà i la fragmentació del territori degut a la 
proliferació de noves infraestructures viàries, s’observa que una manca d’eficiència en l’ordenació del 
territori i una ocupació sense la consideració del factor ambiental té repercussions notòries sobre el 
medi. Aquestes repercussions afecten a la connectivitat, als hàbitats i a la qualitat del medi en 
general.  

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

Ai
gu

av
iv

a

Be
sc

an
ó

Bo
rd

ils

C
am

pl
lo

ng

C
an

et
 d

'A
dr

í

C
as

sà
 d

e 
la

 S
el

va

C
el

rà

C
er

vi
à 

de
 T

er

Fl
aç

à

Fo
rn

el
ls

 d
e 

la
 S

el
va

G
iro

na

Ju
ià

Ll
ag

os
te

ra

Ll
am

bi
lle

s

M
ad

re
m

an
ya

Q
ua

rt

Sa
lt

Sa
nt

 A
nd

re
u 

Sa
lo

u

Sa
nt

 G
re

go
ri

Sa
nt

 J
oa

n 
de

 M
ol

le
t

Sa
nt

 J
or

di
 D

es
va

lls

Sa
nt

 J
ul

ià
 d

e 
R

am
is

Sa
nt

 M
ar

tí 
de

 L
lè

m
en

a

Sa
nt

 M
ar

tí 
Ve

ll

Sa
rr

ià
 d

e 
Te

r

Vi
la

bl
ar

ei
x

Vi
la

da
se

ns

ha
/h

ab



 
Agenda 21 de la comarca del Gironès 

Document I: Descripció i diagnosi dels vectors de sostenibilitat 
225 

 
 

Taula 74: Sòl urbà per comarques veïnes 

COMARQUES TOTAL SÒL Sòl urbà % 

Baix Empordà 70.048 4.816 6,9 

Gironès 57.545 3.535 6,1 

Selva 99.550 3.812 3,8 

Osona 126.361 3.941 3,1 

Alt Empordà 134.243 3.574 2,7 

Garrotxa 73.418 1.028 1,4 

Ripollès 95.872 660 0,7 

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

Per altra banda, una major ocupació del territori dóna lloc a la pèrdua de sòl agrícola i forestal de 
forma que es produeix una desestructuració del paisatge mosaic de la comarca que desemboca en la 
pèrdua de biodiversitat i de la permeabilitat ecològica. 
 
4.4.2. Desenvolupament industrial i de serveis 
Les dades de desenvolupament industrial i de serveis s’ha extret dels mapes d’usos del sòl de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. Durant el període 1987-1997 totes les zones urbanes del Gironès varen 
experimentar un creixement important (74,5%), de les quals en destaca el creixement de les 
infrastructures viàries (304 %), mentre que del 1997 al 2002, el creixement va ser més mesurat (5%) 
amb una disminució de la superfície d’urbanitzacions (3,1 %). 
 

Taula 75: Superfície dels usos del sòl urbans del Gironès 

Usos del sòl 
1987 
(ha) 

1997 
(ha) 

2002 
(ha) 

Evolució  
1987-1997 (%) 

Evolució  
1997-2002 (%) 

Nuclis urbans 1003,6 1374,4 1400,3 36,9 1,9 

Urbanitzacions 460,6 734,5 711,5 59,5 -3,1 

Zones industrials i comercials 475,2 796,9 844,3 67,7 5,9 

Infrastructures viàries 208,7 843,1 961,6 304,0 14,1 

Total 2148,1 3748,9 3917,7 74,5 4,5 

Font: Cartografia dels usos del Sòl a Catalunya, de l’ICC. 
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Figura 122: Usos del sòl urbans del Gironès. 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge
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4.4.3. Nuclis urbans 
Els municipis que presenten un major creixement durant el període comprès entre els any 1987 i 2002 
són Flaçà (427,6%), Vilablareix (247,5%), Sant Gregori (245,7%), Fornells de la Selva (225%) i Celrà 
(223,8%) 
Tot i aquest creixement destacat en determinats municipis, cal esmentar que a nivell comarcal, 
l’increment dels nuclis ha estat del 40%. Així doncs, s’observa que el creixement s’ha concentrat en 
uns pocs municipis de l’àrea d’influència de Girona.  
 

Taula 76: Superfície dels nuclis urbans del Gironès. 

Nuclis urbans 
1987 
(ha) 

1997 
(ha) 

2002 
(ha) 

Evolució  
1987-2002 (%) 

Aiguaviva - 4,1 3,4  

Bescanó 28,2 38,3 40,9 45,0 

Bordils 13,3 33,9 34,7 160,9 

Campllong - - 53,6  

Canet d'Adri - 3,1 3,2  

Cassà de la Selva 111,5 122,9 122,3 9,7 

Celrà 21 68,8 68 223,8 

Cervià de Ter 23,4 33,7 34,8 48,7 

Flaçà 2,9 14,8 15,3 427,6 

Fornells de la Selva 2 6,4 6,5 225,0 

Girona 465,5 575,3 578,6 24,3 

Juià 2,9 8,2 8,6 196,6 

Llagostera 65,8 78,5 82,4 25,2 

Llambilles - 6,3 6  

Madremanya 4,1 7,4 7,5 82,9 

Quart 20 18,5 17,7 -11,5 

Salt 101,1 150,8 152,7 51,0 

Sant Andreu Salou - 2,8 3,5  

Sant Gregori 15,1 52,7 52,2 245,7 

Sant Joan de Mollet 6,5 13,2 12,3 89,2 

Sant Jordi Desvalls 13,6 30 31 127,9 

Sant Julià de Ramis 35,6 31,1 32,9 -7,6 

Sant Martí Vell - 7 7,5  

Sant Martí de Llémena 1,5 2,4 2,3 53,3 

Sarrià de Ter 53,7 26,1 25,6 -52,3 

Vilablareix 12 29,4 41,7 247,5 

Viladasens 4,1 8,8 8,6  

TOTAL 1003,8 1374,5 1400,2 36,9 

Font: Cartografia dels usos del Sòl a Catalunya, de l’ICC. 
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Segons els planejaments vigents, el nucli urbà més gran és el de Girona, seguit de Salt, Celrà i Cassà 
de la Selva, els quals coincideixen amb els municipis de més població. 
 

Taula 77: Superfície del sòl residencial i nuclis urbans. 

Sòl residencial (ha) 
Urbanitzacions 

Urbà Urbanitzable Total 

Sòl nuclis 
urbans 

(ha) 

Aiguaviva 32,66 126,40 159,06 159,06 

Bescanó 115,01 172,78 287,79 120,54 

Bordils 49,30 11,68 60,98 60,98 

Campllong 23,38 20,16 43,54 43,54 

Canet d'Adri 84,27 1,72 85,99 67,43 

Cassà de la Selva 169,64 88,14 257,78 153,58 

Celrà 106,59 77,02 183,61 183,61 

Cervià de Ter 36,16 13,07 49,23 49,23 

Flaçà 28,96 20,89 49,85 49,85 

Fornells de la Selva 59,53 12,93 72,46 54,22 

Girona 1130,54 65,79 1196,33 1070,37 

Juià 12,32 9,66 21,98 21,98 

Llagostera 118,73 243,63 362,36 165,55 

Llambilles 24,35 12,81 37,16 27,29 

Madremanya 33,24 24,33 57,57 57,57 

Quart 61,64 7,75 69,39 47,16 

Salt 147,25 132,09 279,34 279,34 

Sant Andreu Salou 5,77 0 5,77 5,77 

Sant Gregori 97,01 56,35 153,36 153,36 

Sant Joan de Mollet 19,47 12,23 31,70 31,70 

Sant Jordi Desvalls 28,12 13,20 41,32 41,32 

Sant Julià de Ramis 120,11 38,33 158,44 102,33 

Sant Martí Vell 44,57 25,34 69,91 6,76 

Sant Martí de Llémena 4,36 0 4,36 4,36 

Sarrià de Ter 65,12 1,70 66,82 66,82 

Vilablareix 42,44 58,63 101,07 101,07 

Viladasens 7,06 0 7,06 7,06 

TOTAL 2.667,60 1.246,63 3914,23 3131,87 

Font: Planejaments municipals. 

 
4.4.4. Urbanitzacions 
Tot i que durant el període 1987-1997 la superfície d’urbanitzacions s’ha duplicat (59,4 %), durant els 
següents 5 anys, aquesta superfície s’ha reduït lleugerament (3,1 %). Els municipis a on s’ha detectat 
una major augment d’urbanitzacions durant els primers 10 anys han estat Sant Martí de Llémena 
(331,3 %), Bescanó (309,6 %) i Aiguaviva (236,4 %), mentre que els municipis a on s’ha reduït aquest 
tipus de superfície són Sant Martí Vell (89,1 %), Cervià de Ter (43,5 %), Llambilles (25,3 %) i Flaçà 
(19,3%). En el període 1997-2002, Juià (60 %) i Sant Joan de Mollet (33,3%) són els municipis que 
han experimentat un major creixement de superfície d’urbanitzacions, tot i que aquest creixement és 
molt inferior al creixement experimentats pels municipis del primer període, i Aiguaviva (37,8%) i 
Girona (29,6%) presenten una disminució d’urbanitzacions. 
Referent a la superfície que representen les urbanitzacions a cada municipi, Llagostera, Cassà de la 
Selva i Girona són els que disposen de major ocupació. El total de la superfície urbana ocupada per 
urbanitzacions és del 33,69%. 
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També cal destacar alguns municipis del Gironès que no disposen d’urbanitzacions com són 
Campllong, Celrà, Salt, Sant Andreu Salou, Sant Jordi Desvalls i Viladasens. 
 

Taula 78: Superfície de les urbanitzacions  del Gironès. 

Urbanitzacions 
1987 
(ha) 

1997 
(ha) 

2002 
(ha) 

Evolució  
1987-1997 (%) 

Evolució  
1997-2002 (%)

Aiguaviva 1,1 3,7 2,3 236,4 -37,8 

Bescanó 13,6 55,7 57,2 309,6 2,7 

Bordils 10,4 12,9 15,9 24,0 23,3 

Campllong 0 0 0 0 0 

Canet d'Adri 23,4 37,4 35,6 59,8 -4,8 

Cassà de la Selva 68,5 81,3 81,5 18,7 0,2 

Celrà 0 0 0 0 0 

Cervià de Ter 15,4 8,7 9,8 -43,5 12,6 

Flaçà 17,1 13,8 17,2 -19,3 24,6 

Fornells de la Selva 28,2 47,3 49,5 67,7 4,7 

Girona 90,3 214,1 150,8 137,1 -29,6 

Juià 0 0,5 0,8 0 60,0 

Llagostera 111 132,9 161,8 19,7 21,7 

Llambilles 9,5 7,1 6,7 -25,3 -5,6 

Madremanya 0 0 2 0 0 

Quart 47 61,8 64,5 31,5 4,4 

Salt 0 0 0 0 0 

Sant Andreu Salou 0 0 0 0 0 

Sant Gregori - - 20,8  100 

Sant Joan de Mollet 0 1,2 1,6 0 33,3 

Sant Jordi Desvalls 0 0 0 0 0 

Sant Julià de Ramis 7,9 11,3 10,7 43,0 -5,3 

Sant Martí Vell 5,5 0,6 0,6 -89,1 0,0 

Sant Martí de Llémena 8 34,5 33,9 331,3 -1,7 

Sarrià de Ter 1,5 3,6 3,8 140,0 5,6 

Vilablareix 2,3 6 5,4 160,9 -10,0 

Viladasens 0 0 0 0 0 

TOTAL 460,7 734,4 711,6 59,4 -3,1 

Font: Cartografia dels usos del Sòl a Catalunya, de l’ICC. 

 
Segons el planejament vigent, un 20% de sòl residencial es troba en urbanitzacions disperses i 
aquestes es troben a Sant Martí Vell, Bescanó, Llagostera, Cassà de la Selva, Sant Julià de Ramis, 
Quart, Canet d’Adri, Llambilles, Fornells de la Selva i Girona. 
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Taula 79: Superfície de les urbanitzacions  del Gironès. 

Sup. Urbanitzacions 
Urbanitzacions 

Sòl 
residencial 

(ha) 

Sòl nuclis 
urbans 

(ha) (ha) (%) 

Aiguaviva 159,06 159,06 0 0 

Bescanó 287,79 120,54 167,25 58 

Bordils 60,98 60,98 0 0 

Campllong 43,54 43,54 0 0 

Canet d'Adri 85,99 67,43 18,56 22 

Cassà de la Selva 257,78 153,58 104,20 40 

Celrà 183,61 183,61 0 0 

Cervià de Ter 49,23 49,23 0 0 

Flaçà 49,85 49,85 0 0 

Fornells de la Selva 72,46 54,22 18,24 25 

Girona 1196,33 1070,37 125,96 11 

Juià 21,98 21,98 0 0 

Llagostera 362,36 165,55 196,81 54 

Llambilles 37,16 27,29 9,87 27 

Madremanya 57,57 57,57 0 0 

Quart 69,39 47,16 22,23 32 

Salt 279,34 279,34 0 0 

Sant Andreu Salou 5,77 5,77 0 0 

Sant Gregori 153,36 153,36 0 0 

Sant Joan de Mollet 31,70 31,70 0 0 

Sant Jordi Desvalls 41,32 41,32 0 0 

Sant Julià de Ramis 158,44 102,33 56,11 35 

Sant Martí Vell 69,91 6,76 63,15 90 

Sant Martí de Llémena 4,36 4,36 0 0 

Sarrià de Ter 66,82 66,82 0 0 

Vilablareix 101,07 101,07 0 0 

Viladasens 7,06 7,06 0 0 

TOTAL 3914,23 3131,87 782,36 20 

Font: Planejaments municipals. 
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4.4.5. Zones industrials i comercials 
Els municipis amb un creixement més destacat de zones industrials i comercials del 1987 al 1997 són 
Bescanó (318 %), Campllong (173,5 %), Vilablareix (170,9 %), Sant Julià de Ramis (121 %) i Sarrià de 
Ter (1009,1 %). 
Entre el 1997 i 2002, els únics municipis que han incrementat la superfície industrial i comercial són 
Aiguaviva (107,1 %), Llagostera (81,1 %), Sant Gregori (24,2 %), Cassà de la Selva (24,1 %), Quart 
(5,3 %), Sant Martí Vell (4,5 %), Sarrià de Ter (2,7 %), Sant Julià de Ramis (1,8 %) i Celrà (0,5 %). I 
han reduït la seva superfície industrial i comercial els municipis de Sant Joan de Mollet (21,4 %), 
Canet d’Adri (16,7 %), Campllong (7,5 %) i Bordils (6,3 %), entre d’altres. 
També cal fer referència als municipis que no disposen de zones industrials consolidades però que 
tenen una petita representació en aquesta taula degut a la informació continguda en la informació 
cartogràfica. Aquests són Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell, Sant Andreu Salou i Canet d’Adri, 
Viladasens i Madremanya. És necessari esmentar que la taula següent s’ha realitzat amb l’objectiu 
d’analitzar la tendència els polígons industrials a la comarca, ja que les dades de superfície no són 
exactes a causa de l’escala de digitalització. 

Taula 80: Superfície de les zones industrials del Gironès. 

Nuclis urbans 
1987 
(ha) 

1997 
(ha) 

2002 
(ha) 

Evolució  
1987-1997 (%) 

Evolució  
1997-2002 (%)

Aiguaviva 13,1 16,8 34,8 28,2 107,1 

Bescanó 10 41,8 40,8 318,0 -2,4 

Bordils 0 3,2 3 0 -6,3 

Campllong 3,4 9,3 8,6 173,5 -7,5 

Canet d'Adri 0 1,8 1,5 0 -16,7 

Cassà de la Selva 34 63,2 78,4 85,9 24,1 

Celrà 57,1 94,8 95,3 66,0 0,5 

Cervià de Ter 0 3,5 3,2 0 -8,6 

Flaçà 9 10,4 10 15,6 -3,8 

Fornells de la Selva 54,2 81,2 80 49,8 -1,5 

Girona 141,3 205,8 205,3 45,6 -0,2 

Juià 0 8,7 8,2 0 -5,7 

Llagostera 28,2 13,2 23,9 -53,2 81,1 

Llambilles 0 7,9 7,7 0 -2,5 

Madremanya 0 0 0 0 0 

Quart 0 13,2 13,9 0 5,3 

Salt 48,5 37,5 37,4 -22,7 -0,3 

Sant Andreu Salou 0 2,3 2,2 0 -4,3 

Sant Gregori 16,7 26 32,3 55,7 24,2 

Sant Joan de Mollet 0 1,4 1,1 0 -21,4 

Sant Jordi Desvalls 0 7,7 7,4 0 -3,9 

Sant Julià de Ramis 17,6 38,9 39,6 121,0 1,8 

Sant Martí Vell 0 2,2 2,3 0 4,5 

Sant Martí de Llémena 0 8,1 7,9 0 -2,5 

Sarrià de Ter 26,5 55,4 56,9 109,1 2,7 

Vilablareix 15,8 42,8 42,8 170,9 0 

Viladasens 0 0 0 0 0 

TOTAL 475,4 797,1 844,5 67,7 5,9 

Font: Cartografia dels usos del Sòl a Catalunya, de l’ICC. 
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Segons els planejaments vigents els municipis que disposen de més sòl industrial són Girona, 
Fornells de la Selva i Cassà de la Selva, Celrà i Sarrià de Ter. Actualment, Fornells de la Selva, Cassà 
de la Selva i Sarrià de Ter són els municipis que disposen de més sòl urbanitzable per a usos 
industrials. En quan a equipaments, Sant Julià de Ramis, Celrà i Girona són els que disposen de més 
sòl per a equipaments i Girona és el municipi que té previst de créixer més en aquest ús. 
 

Taula 81: Superfície de sòl industrial i d’equipaments del Gironès. 
Sòl industrial (ha) Sòl equipaments (ha) 

Nuclis urbans 
Urbà Urbanitzable Total Urbà Urbanitzable Total 

Aiguaviva 26,12 0 26,12 9,70 0 9,70 

Bescanó 16,47 28,96 45,43 7,65 0 7,65 

Bordils 9,16 0 9,16 3,35 0 3,35 

Campllong 26,34 0 26,34 3,91 0 3,91 

Canet d'Adri 0 0 0,00 5,15 0 5,15 

Cassà de la Selva 66,75 47,94 114,69 5,47 0 5,47 

Celrà 88,74 0 88,74 48,37 0 48,37 

Cervià de Ter 3,03 0 3,03 0,99 0 0,99 

Flaçà 14,69 1,77 16,46 5,64 0 5,64 

Fornells de la Selva 47,13 71,69 118,82 5,57 5,61 11,18 

Girona 118,05 5,63 123,68 17,53 21,01 38,54 

Juià 18,19 0 18,19 0,12 0 0,12 

Llagostera 26,11 0 26,11 20,79 0 20,79 

Llambilles 0 0 0,00 0 0 0,00 

Madremanya 0 0 0,00 0 0 0,00 

Quart 2,15 11,20 13,35 2,91 0 2,91 

Salt 38,26 0 38,26 30,14 1,41 31,55 

Sant Andreu Salou 0 0 0,00 0 0 0,00 

Sant Gregori 30,38 18,20 48,58 3,42 0 3,42 

Sant Joan de Mollet 0,95 0 0,95 0 0 0,00 

Sant Jordi Desvalls 0 7,89 7,89 0 0 0,00 

Sant Julià de Ramis 37,43 6,24 43,67 62,60 0 62,60 

Sant Martí Vell 0 0 0,00 0 0 0,00 

Sant Martí de Llémena 0 0 0,00 0 0 0,00 

Sarrià de Ter 45,70 38,34 84,04 0 0 0,00 

Vilablareix 18,34 0 18,34 0 0 0,00 

Viladasens 0 0 0,00 0 0 0,00 

TOTAL 633,99 237,86 871,85 233,31 28,03 261,34 

Font: Planejaments municipals. 
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4.4.5.1. Polígons industrials 
Segons les dades de la Cambra de Comerç, a la comarca del Gironès hi ha aproximadament 
5.299.470 m2 de sòl industrial total. D’aquests, hi ha 2.161.128 m2 d’ocupats i 3.138.342 m2 de 
disponibles.  
El municipi que té una superfície de sòl industrial més gran és Girona (1,86 km2) i aquest superfície es 
troba repartida en 6 polígons industrials (UA Polter, UA Torroella, UA Destil·leries, Domeny, Mas Xirgu 
i Vila-roja). 
El polígon industrial de Fornells de la Selva és el segon més important de la comarca amb una 
superfície de 1 km2 distribuïda en dos polígons situats a banda i banda de la carretera en direcció a 
Girona. Cal esmentar que aquest tipus de distribució dels nous polígons industrials creant les 
carreteres mercat produeix un efecte de reducció de la conca visual i una sensació de confinament. 
Celrà és el tercer municipi amb més superfície de sòl industrial a la comarca (860.000m2). Cal 
esmentar que tot i que el 100% del sòl industrial de Celrà estigui ocupat, existeixen espais lliures de 
promoció privada (65.000m2). 
La resta de municipis es mantenen per sota dels 0,4 km2 tot i que la majoria no passa dels 0,2 km2. 
Els municipis en els què la superfície de sòl industrial és menor són Vilablareix, Sant Jordi Desvalls i 
Sant Julià de Ramis. En aquest últim municipi cal fer el Pla Parcial i els projectes per tal de planificar 
les noves zones industrials que actualment només són petites zones aïllades. 
 
Figura 123: Gràfic del sòl industrial total i sòl industrial ocupat.(2005) 

Font: Cambra de Comerç de Girona. 

 
A continuació s’afegeix una taula amb les dades d’ocupació de cada polígon industrial del Gironès, 
segons les dades de la Cambra de Comerç de Girona (Cal tenir en compte però que hi ha alguns 
polígons dels que no es disposa de dades). Cal esmentar que les dades contingudes a la taula 
següent no han estat recopilades amb l’objectiu de mostrat una tendència com en el cas anterior sinó 
que més aviat pretenen informar de les superfícies disponibles i ocupades. 
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Taula 82: Característiques dels polígons industrials del Gironès 

POLIGON POBLACIÓ SOL TOTAL SOL OCUPAT % OCUPACIÓ SOL DISPONIBLE PROMOCIÓ ENTITAT GESTORA 

Mas Oliu Aiguaviva 100.987 100.987 100 0  Ajuntament 

Poligon Industrial Casanovas Aiguaviva 21.062 14.743 70 6.319 Privat Ajuntament 

Sector Industrial Bellsolà Aiguaviva 28.723 28.723 100 0 Privat Bellsolà 

La Rajoleria Aiguaviva 7.991 3.996 50 3.995  - 

Polígon Verd II "Can Geroni" Aiguaviva 21.699 2.170 10 19.529  Verd II SL 

Zona industrial de Montfullà Bescanó 68.168 51.126 75 17.042 Pública - 

Les Ferreries Campllong 245.326 169.228 69 76.098 Privat Polingesa 

Pol. Ind. Cassà Oest Cassà de la Selva 209.346 209.346 100 0 Privat Ajuntament 

El Trust I Cassà de la Selva 244.128 244.128 100 0 Privat - 

Polígon Industrial Celrà Celrà 860.000 860.000 100 0 Privat Junta de Compensació 

Aconda Paper Flaçà 31.460 31.460 100 0 Privat Aconda Paper SA 

ENRI 2000 Flaçà 77.200 77.200 100 0 Privat ENRI 2000 

Sòl urbanitzable V, VIII i IX Flaçà - - - - - - 

Polígon Industrial Fornells de la Selva Fornells de la Selva 300.000 240.000 80 60.000 Pública Ajuntament 

Polígon Industrial Fornells de la Selva Fornells de la Selva 700.000 - - 700.000 - Ajuntament 

UA Polter Girona 62.853 - - 62.853 - - 

UA Torroella - Nestlé Girona 295.324 295.324 100 0 - - 

UA Destil·leries Girona 27.170 27.170 100 0 - - 

Zona Domeny Girona 208.926 - - 208.926 - - 

Zona Mas Xirgu Girona 816.949 - - 816.949 - - 

Zona Vilaroja Girona 451.489 451.489 100 0 - - 

Polígon Industrial Llagostera Llagostera 87.219 72.000 83 15.219 Pública - 

La Maret 1 Salt 28.507 16.091 56 12.416 Privat - 

La Maret 2 Salt 41.276 41.276 100 0 - - 

Torre Mirona Salt 246.742 185.000 75 61.742 Privat Junta de Compensació 

Polígon Industrial Sant Jordi Desvalls Sant Jordi Desvalls 73.925 7.680 10 66.245 Privat Compensació 

Zones aillades C/Simà i antiga Crta. 
Banyoles Sant Julià de Ramis - - - - - Ajuntament 

Pla d'en Xuclà Sarrià de Ter 8.000 6.000 75 2.000 Privat Ajuntament 
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POLIGON POBLACIÓ SOL TOTAL SOL OCUPAT % OCUPACIÓ SOL DISPONIBLE PROMOCIÓ ENTITAT GESTORA 

UA Paperera Sarrià de Ter 35.000 26.250 75 8.750 Privat Torras Papel 

Polígon d'Abastaments Vilablareix -   - Privat Ajuntament 

Font: Cambra de comerç de Girona. 
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En termes d’ocupació dels polígons, s’observa que les zones més ocupades són les de Celrà, Flaçà i 
Cassà de la Selva. El polígon industrial de Celrà té una ocupació completa (100%) però tot i això, hi ha 
constància de zones disponibles gestionades per promotors privats. L’entitat gestora de tot el polígon 
és la Junta de Compensació. 
A la zona de Flaçà, dos dels tres polígons que hi ha pertanyen i estan gestionats per empreses 
privades (ENRI i Aconda Paper) i les parcel·les estan completament edificades. En aquests moments 
s’estan duent a terme nous projectes d’urbanització dels sòls urbanitzables anomenats V, VIII i IX dels 
quals no es disposa de dades. 
A Cassà de la Selva els dos polígons industrials existents (El Trust i Cassà Oest) també han arribat al 
100% de la seva capacitat i s’estan tramitant projectes en dues noves zones: el Sector 10 Nord-Oest i 
El Trust II.  
A part d’aquestes tres zones que tenen una ocupació del 100%, hi ha d’altres que es troben a prop 
com els polígons d’Aiguaviva i Llagostera en els que la ocupació és del 83%. 
En el cas d’Aiguaviva, el polígon Mas Oliu i el sector industrial Bellsolà es troben al 100% però hi ha 
dues zones on encara queda sòl industrial disponible: el polígon industrial Casanovas (70%) i La 
Rajoleria (50%). 
A Llagostera l’únic polígon industrial que hi ha presenta una ocupació del 83% i com a nous projectes 
hi ha l’ampliació del sector urbanitzable industrial Nord amb 70.330 m2 i el Sud amb 283.544 m2 de 
manera que el municipi tindrà 441.093 m2 de sòl industrial. 
Salt es troba, en aquests moments, amb una ocupació del 77% distribuïda en 3 polígons. D’aquests, 
dos polígons disposen de sòl privat amb una superfície total de 160.638 m2 i un d’aquests està 
gestionat per la Junta de Compensació. 
Bescanó i Sarrià de Ter tenen una ocupació del 75% cadascun. Bescanó té el polígon industrial de 
Montfullà amb 68.168 m2 dels quals 51.126 m2 estan ocupats, per tant, en queden 17.042 m2 
edificables. Per altra banda, Sarrià de Ter, té dos polígons, el Pla d’en Xuclà i UA Paperera, on es 
troba l’empresa Torraspapel. Tenint en compte les dues zones, Sarrià disposa d’una superfície total del 
43.000 m2 dels quals encara hi ha disponibles 10.750 m2. 
L’ocupació del sòl industrial a Campllong és del 69%, de manera que encara hi ha 76.098 m2 
disponibles. La gestió la duu a terme Polingesa i actualment les possibles ampliacions s’estan 
estudiant amb la previsió del POUM. 
Girona, tal com s’ha comentat anteriorment, és el municipi amb una superfície de sòl industrial més 
gran distribuïda en 6 polígons, dels quals, el més gran és Mas Xirgu amb 816.949 m2 (43% del total de 
sòl industrial). La superfície ocupada representa el 42% del total del sòl. 
A Fornells de la Selva hi ha dos polígons: el de la dreta de la N-II en direcció a Girona i el de l’esquerra. 
El primer presenta una ocupació del 80% que representen 240.000 m2 i té com a ampliacions previstes 
70.000 m2 en execució i 130.000 m2 en projecte. El segon polígon de Fornells de la Selva disposa de 
700.000 m2 de superfície total però encara li manca el projecte d’urbanització. 
Per últim, el polígon de Sant Jordi Desvalls té una superfície total de 73.925 m2 de la qual només el 
10% està ocupat (7.680 m2). L’entitat gestora del polígon és la Junta de Compensació. 
A la taula següent es mostra la relació entre el sòl industrial i comercial amb les infraestructures viàries 
per tal de determinar el seu grau de comunicació i accessibilitat. 
 

Taula 83: Relació del sòl industrial i comercial amb les infraestructures del Gironès. 

MUNICIPIS GIRONÈS 
Sup. Sòl 
industrial 

 i comercial 
(ha) 2004 

Sup. 
Infraestructures 

(ha) 2002 
Població

2004 

relació sòl 
industrial 

 i comercial amb 
infraestructures 

Aiguaviva 18 95 593 0,2 
Bescanó 6,8 0,1 3.648 68 
Bordils 3 0,1 1.425 30 
Campllong 24,5 0,1 352 245 
Canet d'Adri 1,5 0,1 538 15 
Cassà de la selva 45,3 70,6 8.325 0,6 
Celrà 92,5 28,1 3.218 3,3 
Cervià de Ter 3,2 22,8 730 0,1 
Flaçà 51,3 0,1 932 513 
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MUNICIPIS GIRONÈS 
Sup. Sòl 
industrial 

 i comercial 
(ha) 2004 

Sup. 
Infraestructures 

(ha) 2002 
Població

2004 

relació sòl 
industrial 

 i comercial amb 
infraestructures 

Fornells de la selva 100 49,9 1.760 2 
Girona 186,2 175,1 85.531 1,1 
Juià 8,2 0,1 25.912 82 
Llagostera 44 71,2 6.461 0,6 
Llambilles 7,7 0,1 3.930 77 
Madremanya 0 0,1 2.705 0 
Quart 13,9 36,3 2.609 0,4 
Salt 31,6 53,1 2.340 0,6 
Sant Andreu Salou 2,2 0,1 2.146 22 
Sant Gregori 32,3 50 647 0,6 
Sant Joan de Mollet 1,1 0,1 522 11 
Sant Jordi Desvalls 7,4 0,1 509 74 
Sant Julià de Ramis 39,6 166,4 437 0,2 
Sant Martí Vell 2,3 0,1 287 23 
Sant Mart de Llémena 7,9 0,1 208 79 
Sarrià de Ter 56,9 53,8 185 1,1 
Vilablareix 42,8 43,1 172 1 
Viladasens 0 46,3 152 0 
TOTAL 830,2 963 156.274  

Font: Cartografia dels usos del sòl de Catalunya, de l’ICC (2002) i Cambra de Comerç. 

Els valors superiors a 1 indiquen que predomina el sòl industrial-comercial sobre les infrastructures, i com 
més petit és el valor més pes hi ha en el municipi de sòl industrial-comercial. 
Els valors inferiors a 1 indiquen un predomini de les infrastructures i com més creix l’indicador més pes tenen 
les infrastructures respecte al sòl industrial-comercial. 
El valor mínim es registra a Madremanya i Viladasens on el sòl destinat a usos industrials-comercials és 
pràcticament nul i en canvi suporten 0,1 i 46,3 ha de superfície destinada a infrastructures. 
En l’altre extrem es troba Flaçà, amb un indicador de 513 que suporta una superfície dedicada a 
infrastructures de 0,1 ha i en canvi la superfície dedicada a sòl industrial és de 51,3 ha. I Campllong amb una 
superfície també de 0,1 ha per infraestructures i 24,5 ha per a sòl industrial. 
Els municipis que presenten més equilibri entre les superfícies dedicades a sòl industrial-comercial i 
infrastructures són Vilablareix amb un indicador de 1, i Girona i Sarrià de Ter, amb un indicador de 1,1, molt 
proper a 1. 
Aquests municipis presenten una relació òptima per poder desenvolupar el sòl industrial-comercial, i que 
aquest esdevingui econòmicament viable. 
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4.4.6. Infrastructures viàries 
El municipi amb un major creixement d’infraestructures viàries durant el període 1987-1997 és Celrà 
(27.800 %), seguit de Girona (2.216,4 %), Salt (300 %) i Sant Julià de Ramis (296,6 %). En canvi 
durant el 1997-2002 el creixement de superfície per infrastructures viàries a nivell general és més 
baix, com per exemple a Llagostera (58,2 %) o Sarrià de Ter (14,5 %), i en alguns municipis aquesta 
superfície s’ha reduït com és el cas de Salt (0,9 %) i Quart (0,5 %). 
A més, hi ha un gran nombre de municipis a on no es comptabilitza cap tipus de superfície com a 
infrastructures viàries com és Bescanó, Bordils, Campllong, Canet d’Adri, Cassà de la Selva, Flaçà, 
Juià, Llambilles, Madremanya, Sant Andreu Salou, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant 
Martí Vell i Sant Martí de Llémena. 
 

Taula 84: Superfície de les infrastructures viàries del Gironès. 

Nuclis urbans 
1987 
(ha) 

1997 
(ha) 

2002 
(ha) 

Evolució  
1987-1997 (%) 

Evolució  
1997-2002 (%)

Aiguaviva 59,3 94 95 58,5 1,1 

Bescanó 0 0 0 0 0 

Bordils 0 0 0 0 0 

Campllong 0 0 0 0 0 

Canet d'Adri 0 0 0 0 0 

Cassà de la Selva 0 0 70,6 0 0 

Celrà 0,1 27,9 28,1 27800,0 0,7 

Cervià de Ter 10,9 22,3 22,8 104,6 2,2 

Flaçà 0 0 0 0 0 

Fornells de la Selva 0 48,4 49,9 0 3,1 

Girona 7,3 169,1 175,1 2216,4 3,5 

Juià 0 0 0 0 0 

Llagostera 0 45 71,2 0 58,2 

Llambilles 0 0 0 0 0 

Madremanya 0 0 0 0 0 

Quart 0 36,5 36,3 0 -0,5 

Salt 13,4 53,6 53,1 300,0 -0,9 

Sant Andreu Salou 0 0 0 0 0 

Sant Gregori 18,8 48,2 50 156,4 3,7 

Sant Joan de Mollet 0 0 0 0 0 

Sant Jordi Desvalls 0 0 0 0 0 

Sant Julià de Ramis 41,2 163,4 166,4 296,6 1,8 

Sant Martí Vell 0 0 0 0 0 

Sant Martí de Llémena 0 0 0 0 0 

Sarrià de Ter 24,5 47 53,8 91,8 14,5 

Vilablareix 15,7 42,5 43,1 170,7 1,4 

Viladasens 17,6 45,5 46,3 158,5 1,8 

TOTAL 208,8 843,4 961,7 303,9 14,0 

Font: Cartografia dels usos del Sòl a Catalunya, de l’ICC. 

A nivell general, el creixement que ha experimentat la comarca en infraestructures ha estat del 360%, 
assolint una ocupació final de gairebé 10 km2 al 2002. Tenint en compte aquestes dades, cal recordar 
l’actual ritme de creixement e les infraestructures de comunicació com el Tren d’Alta Velocitat, el 
desdoblament d’algunes vies de comunicació o la variant entre Bescanó i Sant Gregori entre d’altres. 
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B. Diagnosi 
 
1. Anàlisi del territori 

 MÉS DEL 60% DE LA SUPERFÍCIE COMARCAL ÉS TERRENY FORESTAL 
El 63% de la comarca és terreny forestal i es reparteix majoritàriament en boscos d’aciculifolis i 
boscos d’escleròfil·les. Durant els darrers 15 anys s’està produint un canvi en els boscos d’aciculifolis 
degut a què aquests tan sols són una fase transitòria dins de la successió forestal de tal manera que 
en alguns anys les escleròfil·les es veuen més afavorides i incrementen la seva distribució. Quan es 
parla de boscos d’escleròfil·les, es fa referència a les suredes acidòfiles del sud-est de la comarca, i 
els boscos d’alzines localitzats majoritàriament al nord-oest. Per altra banda, els boscos de caducifolis 
comprenen les pollancredes, platanedes i altres plantacions en sòls humits, i algunes castanyedes de 
la zona de les Gavarres. 
 

 EL CREIXEMENT URBÀ I INDUSTRIAL ES CONCENTRA A LA ZONA D’INFLUÈNCIA DE 
GIRONA 

El creixement urbà i industrial que s’ha produït a la comarca es concentra a les zones properes a la 
ciutat de Girona degut a l’efecte atractor que exerceix la capital de província tant en termes de serveis, 
com d’infrastructures o de treball. Aquest increment ha afavorit la millora de les infrastructures de 
mobilitat i comunicació a nivell comarcal degut a la necessitat generada pels desplaçaments. El 
desenvolupament econòmic que estan experimentant determinats nuclis propers a Girona està molt 
lligat a aquest efecte embornal, per aquest motiu recentment s’ha iniciat la redacció del Pla Urbanístic 
de l’àrea urbana de Girona. 
 

 EL PLA TERRITORIAL DE LES COMARQUES GIRONINES ES TROBA EN FASE DE 
REDACCIÓ 

Des de l’any 2002 s’està realitzant el Pla Territorial de les Comarques Gironines els objectius i criteris 
del qual són fomentar una distribució equilibrada del creixement per a assolir nivells de renda 
adequats en tot el territori i promoure un creixement ordenat de les implantacions en el territori per a 
incrementar l’eficàcia de les activitat econòmiques i aconseguir una millor qualitat de vida.  
Actualment les fases que s’han acabat són les de la realització dels mapes de planejament i usos del 
sòl de la Costa Brava i les bases de dades urbanístiques dels sectors de les comarques de Girona. 
Els que encara estan pendents de realització són l’estudi de recopilació i anàlisi de treballs i dades 
sobre el desenvolupament socioeconòmic, la preparació i càrrega de les dades demogràfiques, 
l’impacte socioeconòmic de la implantació del TGV a les comarques gironines, els treballs de definició 
de xarxes ecològiques per al planejament territorial, els treballs per a l’elaboració del pla de paisatge i 
l’estudi de la mobilitat analitzant l’oferta i demanda del transport a l’àmbit de les comarques gironines 
 

 LA XARXA DE CARRETERES PERMET UNA BONA COMUNICACIÓ INTERCOMARCAL 
El pas de l’autopista per la comarca permet una bona comunicació amb les comarques veïnes i amb 
les de Barcelona. La xarxa que configuren les carreteres comarcals i provincials garanteixen una 
permeabilitat de bona qualitat. A més, la xarxa ferroviària que enllaça Barcelona amb França és una 
tipologia de transport públic que disposa d’una gran demanda i que es veurà reforçada amb la 
implantació del TGV a les comarques alhora que generarà els impactes inherents en projectes 
d’aquestes dimensions. 
 

 LA MAJORIA DE MUNICIPIS NO DISPOSEN D’ORDENANCES RELACIONADES AMB LA 
IMPLANTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ 

Degut a què la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació és competència dels òrgans de 
govern municipal, aquests haurien de redactar l’ordenança per tal de regular tant la localització de les 
antenes, l’aspecte que han de tenir, l’impacte visual que poden generar, la potència de la instal·lació, 
els efectes sobre la població i altres aspectes propis que cal tenir en compte a l’hora de determinar 
una situació determinada.  
Degut al recent creixement d’aquestes instal·lacions, alguns dels municipis han disposat terrenys en 
zones apartades per a la ubicació de les futures estructures d’aquesta tipologia, però la majoria 
d’Ajuntaments no disposen de tota la informació necessària sobre les antenes de telefonia mòbil que 
hi ha en el seu municipi, com és la potència. I només 6 municipis disposen d’ordenança com són 
Aiguaviva, Sarrià de Ter, Girona, Salt, Llagostera i Cassà de la Selva. També cal esmentar que hi ha 
algunes instal·lacions concretes sense permís de l’administració local.  
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2. Habitatge 
 EL 17,5% DELS HABITATGES DE LA COMARCA ESTAN BUITS 

Els habitatges principals són els més habituals a nivell comarcal amb una representació de més del 
70%. Els habitatges secundaris representen el 9,4% i els habitatges vacants o buits són el 17,5%. Tot 
i aquesta distribució a nivell general, cada municipi presenta el seu propi percentatge i que en 
determinats casos deixa entreveure que municipis com Madremanya, Sant Martí de Llémena, Sant 
Andreu Salou o Sant Jordi Desvalls són dels que tenen més habitatges secundaris, és a dir, que tan 
sols s’ocupen durant els períodes vacacionals. Referent als habitatges vacants, els nuclis que 
presenten uns percentatges més elevats d’aquesta tipologia són Fornells de la Selva, Celrà, Quart, 
Cassà de la Selva, Llagostera i Girona. 
L’Oficina Municipal d’Habitatges de Girona disposa d’un servei municipal d’intermediació en matèria 
d’habitatge a través del qual posa al mercat pisos de lloguer. Aquesta societat també ha fet estudis 
d’habitatges vacants. 
Un altre aspecte referent a l’habitatge és la titularitat, dels que un 81% són de propietat, el 17% són de 
lloguer i la resta es classifiquen en altres formes de propietat. A nivell municipal els percentatges són 
molt similars, ja que gairebé tots els municipis mantenen la quantitat d’habitatges de propietat al 
voltant del 80%. En algun cas com Vilablareix, Bescanó o Fornells de la Selva aquest valor s’acosta al 
90%. Per altra banda, a Sant Jordi Desvalls i a Sant Martí Vell menys del 70% dels habitatges són de 
propietat. Aquestes dades impliquen un gran endeutament familiar durant un llarg període de temps. 
 

 S’ESTÀ INCREMENTANT LA QUANTITAT D’EDIFICACIONS PLURIFAMILIARS 
Des de l’any 1991 s’ha donat un augment dels edificis que es construeixen amb 3 o més habitatges. 
També cal esmentar que els que s’han mantingut més han estat els edificis amb un sol habitatge. 
Tenint en compte la tendència actual en la construcció i amb les dades obtingudes dels diferents 
aspectes dels habitatges, es pot afirmar que el tipus d’habitatges més freqüent que hi ha actualment 
es troba en edificis amb 3 o més habitatges, amb calefacció individual i amb unes dimensions d’entre 
70 i 100 m2.  
A més, si es consideren les projeccions del nombre d’habitatges segons un escenari alt fins al 2010, 
es preveu un increment del nombre d’habitatges de 50.836 fins als 54.958, és a dir, un increment del 
8%. 
Per altra banda, al Gironès hi ha més de 25.000 instal·lacions individuals de calefaccions de gas, 
mentre que les individuals de petroli es troben en segon lloc. La majoria dels sistemes de calefacció 
mòbils són elèctrics, tanmateix una part important consumeix gas. Els sistemes de calefacció 
col·lectiva no és molt habitual, però cal tenir en compte que els sistemes d’aquest tipus abasteixen a 
una comunitat de veïns, de manera que no es pot comparar amb els individuals si es fa un recompte 
del nombre d’instal·lacions. 
 

 A GIRONA S’ESTÀ PROMOCIONANT EL SEGELL VERD EN NOVES CONSTRUCCIONS I EN 
GRANS REHABILITACIONS 

Amb l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència es pretenen reduir les emissions de CO2 a 
l’atmosfera, optimitzar el consum energètic i estalviar recursos. El Gremi de Promotors Constructors 
d’Edificis de Girona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya demarcació de Girona, i el Col·legi 
d’aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona formen la Taula de la Construcció i en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Girona vol promocionar el Segell Verd per tal d’introduir criteris de sostenibilitat 
en les noves edificacions i en rehabilitacions important.  
Aquells edificis que compleixen amb els requisits de sostenibilitat establerts se li atorgarà el segell 
verd, que comporta, entre d’altres avantatges, bonificacions i incentius fiscals per als promotors. 
 

 LES PROJECCIONS PREVEUEN UN INCREMENT DEL 6% DEL NOMBRE D’HABITATGES 
Les previsions que determinen les projeccions de les llars, indiquen que al 2010 el nombre 
d’habitatges de la comarca serà un 6% superior arribant als 54.447 habitatges si es segueix un 
escenari alt i 54.958 habitatges si l’escenari és baix. En una situació d’escenari baix, es recullen les 
tendències de la població durant el període 1991-1996 i combina taxes masculines decreixents i taxes 
femenines creixents. Per altra banda, l’escenari alt combina taxes masculines i femenines creixents.  
El futur increment del nombre d’habitatges independentment de l’escenari, suposa un impacte sobre el 
medi, a més considerant que la major part de la població es concentra al voltant de Girona. Amb 
aquest fet, l’increment es produirà en els municipis de les rodalies que proporcionin bones 
comunicacions i serveis de tal forma que farà augmentar la primera corona de Girona. 
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Considerant aquest increment en el nombre d’habitatges i desenvolupament urbanístic, caldrà tenir en 
compte la minimització de les principals problemàtiques detectades mitjançant una gestió adequada, 
ja que els problemes més habituals que afecten als habitatges, detectats a partir d’enquestes a la 
població realitzades per l’IDESCAT, són els sorolls exteriors (32,4%), la poca neteja dels carrers 
(28%) i la manca de zones verdes (24%). Aquestes són les principals incidències detectades als 
habitatges de la comarca. També cal esmentar que la delinqüència i el vandalisme és el problema que 
es troba en la quarta posició i que afecta a un 20% de les àrees urbanes de la comarca. 
 
3. Anàlisi del sector primari 

 DISMINUCIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR AGRÍCOLA 
La població activa ocupada en el sector agrícola i ramader només representa un 2,2 % de la totalitat 
de la població activa ocupada. 
En aquest punt, cal entendre per tant, que el 2,2 % de la població del Gironès, gestiona el 56 % del 
seu territori. Tindrem en compte aquesta apreciació a l’hora de valorar la funció d’aquest sector, no 
solament des d’un punt de vista econòmic, si no també, des del punt de vista de la gestió del territori, 
paisatge i el medi ambient en general. 
D’altre costat, observant l’evolució de la població en general dels diferents pobles de la comarca, 
veiem com entre 1998 i 2003, tots han augmentat la població, excepte Viladasens. 
Trobem per tant, la contradicció que cada vegada hi ha menys població ocupada en l’agricultura, però 
els habitants de tots els pobles ha augmentat en més o menys mesura.  
A partir d’aquest fet, es conclou que s’està produint una dispersió de la població cap als nuclis de 
caràcter rural, sobretot en qualitat de segona residència, de tal manera que la població incrementa 
però el sector agrícola manté la seva tendència a la baixa. 
Concretant en aquest fet, els municipis que estan experimentant una disminució de la seva superfície 
de sòl agrícola des de l’any 1987 són les següents: 

Municipi Superfície (ha) Municipi Superfície (ha) 

Aiguaviva 140,82 Llambilles 30,57 

Bescanó 127,50 Madremanya 22,39 

Bordils 35,49 Quart 246,31 

Campllong 72,54 Salt 175,28 

Canet d'Adri 76,47 Sant Andreu Salou 48,70 

Cassà de la Selva 330,80 Sant Gregori 416,05 
Celrà 132,99 Sant Joan de Mollet 37,60 

Cervià de Ter 119,71 Sant Jordi Desvalls 69,90 

Flaçà 30,24 Sant Julià de Ramis 248,06 
Fornells de la Selva 151,07 Sant Martí de Llémena 74,40 

Girona 515,72 Sant Martí Vell 9,98 

Juià 19,08 Sarria de Ter 101,73 

Llagostera 354,03 Vilablareix 81,46 

  Viladasens 51,61 

Així doncs, segons les dades de la taula, l’evolució dels usos del sòl indica que els municipis que han 
reduït més la seva superfície agrícola són Sant Gregori, Girona, Llagostera, Cassà de la Selva i Sant 
Julià de Ramis. 
 

 EL CANVI EN LA POLÍTICA AGRÀRIA AFECTARÀ A LES EXPLOTACIONS LOCALS A CURT 
TERMINI 

La política de subvencions portada a terme fins el moment, ha conduït a certes distorsions, com 
l’excés de producció de determinats productes. 
Actualment, el desmantellament de la política de subvencions posarà en risc la viabilitat econòmica de 
moltes explotacions agroramaderes. Aquesta situació segurament conduirà a una tendència a reduir 
encara més el pes de l’agricultura en l’economia i la població ocupada en aquest sector. Per tant, cal 
plantejar-se el paper de l’agricultura tradicional, que fins el moment ha tingut una gran contribució en 
diferents aspectes com la configuració del paisatge, la xarxa de camins, el coneixement de la 
problemàtica de cada finca o l’explotació del bosc entre d’altres. 
La desaparició d’aquest tipus d’agricultura, portarà a l’abandonament de les terres i la gestió 
d’aquestes per part d’empreses terratinents que aplicaran una gestió industrialitzada al sector 
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agrícola. En els casos d’abandonament, es produiria una proliferació de les masses forestals amb 
espècies no desitjades i oportunistes que ocuparien el territori amb densitats elevades i amb una 
manca de manteniment que incrementaria el risc d’incendi forestal. Per tant, alhora de decidir les 
actuacions sobre aquest sector, valorarem la seva incidència no solament a nivell econòmic, sinó 
també a nivell paisatgístic, territorial i en definitiva, a nivell medi ambiental. 
El manteniment de l’agricultura a nivell europeu, a més de les connotacions econòmiques, de gestió 
del territori i medi ambient i del manteniment de sistemes d’explotació tradicionals, pot tenir com a 
objectiu clau garantir l’autosuficiència en aliments bàsics. 
La reforma de la PAC s’ha estat realitzant fins ara de manera lenta cap un suport més sostenible que 
inclou des de la contenció de la despesa agrària comunitària fins a mecanismes per legitimar el suport 
al sector primari canviant el suport al producte pel suport al productor o explotació 
L’objectiu és fer una agricultura europea més sostenible i orientada al mercat; d’aconseguir un més 
gran equilibri entre els ajuts sectorials i estructurals i de potenciar el desenvolupament rural. 
La reforma garanteix l’estabilitat dels ajuts fins al 2013 i pretén promoure una agricultura més 
competitiva. D’altra banda dóna a les autoritats comunitàries un marge de maniobra més gran, de cara 
a les negociacions per a la liberalització dels intercanvis comercials a escala mundial que es 
desenvolupen el si de la OMC (Organització Mundial del Comerç). 
 

 EL 75% DE LES EXPLOTACIONS DE LA COMARCA SÓN DE SECÀ 
Tot i que el riu Ter passa per la meitat nord de la comarca, tan sols el 25% dels cultius són de regadiu, 
dels quals el 60% són cultius de blat de moro, i el 40% restant es distribueix majoritàriament en els 
cultius de blat i ordi.  
El 75% restant de les explotacions són de secà amb una presència important dels cultius de blat i ordi. 
El fet que els cultius més habituals siguin els de blat i ordi és degut a la quantitat de es rep de les 
subvencions, ja que es tenen en compte les espècies plantades i si es tracta de zones de secà o de 
regadiu. Per altra banda, sense considerar els motius que empenyen a cultivar determinades 
espècies, el fet que la majoria dels conreus de la comarca siguin de secà permet una reducció dels 
consums d’aigua per les característiques de les espècies i la instal·lació de sistemes que en regulin la 
utilització. 
 

 HI HA POQUES EMPRESES QUE REALITZEN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA A LA COMARCA, 
MENTRE QUE LA PRODUCCIÓ INTEGRADA ÉS MÉS HABITUAL 

Al Gironès tan sols hi ha vuit empreses que realitzin explotacions amb els criteris de producció 
ecològica. Per altra banda, la producció integrada presenta unes dades més favorables pel que fa a la 
seva distribució. El fet que es produeixi aquesta diferència notable és degut a les restriccions que 
suposa el compliment dels requisits per a la producció ecològica envers a la producció integrada. La 
superfície de producció integrada a l’any 2005 és de 189,25 ha. 
La comparativa a nivell de Catalunya estableix que 
per a la producció ecològica es destinen 6.745 ha, 
mentre que per a la producció integrada se’n 
destinen 38.029 ha. 
La principal diferència existent entre aquests dos 
tipus de producció és que la integrada permet i 
combina la utilització de mètodes de lluita biològica 
pel control de les plagues i malalties, juntament amb 
l’ús de tècniques tradicionals basades en la 
utilització de productes agroquímics autoritzats per 
comitès d’experts. En canvi, la producció ecològica 
prohibeix la utilització de productes agroquímics de 
síntesi.  
Les repercussions d’aquestes mesures estrictes que 
plantegen els sistemes de producció ecològica és la poca seguretat que perceben els propietaris de 
les explotacions procedent de la mentalitat proteccionista sobre els cultius. A més, cal tenir en compte 
que si les explotacions del voltant utilitzen agroquímics, les plagues es dirigeixen a la que oposa 
menor resistència.  
Malgrat tot, la utilització de productes agroquímics produeixen una alteració del medi i una major 
resistència de les plagues a determinats plaguicides. 
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cítrics hortalisses vinya

Figura 95: Producció integrada (2006). 
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 LES EXPLOTACIONS DE PORCÍ REPRESENTEN EL 19,1% DEL TOTAL D’EXPLOTACIONS I 
LES DE BOVÍ EL 22,9% 

La majoria de les explotacions de la comarca són de bestiar porcí amb 218 explotacions i un total de 
108.190 caps a l’any 1999. També cal esmentar que les explotacions de bestiar boví ocupen la 
segona posició pel que fa a nombre de caps de bestiar (sempre tenint en compte les unitats 
ramaderes) amb un total de 23.166 caps localitzats en 261 explotacions. Aquestes dues explotacions 
conjuntament representen el 42% de la ramaderia de la comarca. 
En el cas del porcí, s’observa una disminució de les explotacions mentre que el nombre de caps de 
bestiar va augmentant amb el temps. Aquest fet és degut a la introducció de la ramaderia intensiva. 
Com a conseqüència de la intensificació de les explotacions, s’estan donant problemes per 
contaminació de nitrats. 
 

 NO ES DISPOSA D’INFORMACIÓ DELS SÒLS D’ALT VALOR AGRÍCOLA DE LA COMARCA 
Tot i la presència de superfícies agrícoles incloses dins la Indicació Geogràfica Protegida de la Poma 
de Girona, zones amb un important valor agrícola per la seva elevada productivitat degut al pendent, 
per les seves característiques ecològiques pel fet de tractar-se de cultius marginals que configuren el 
territori i que afavoreixen la connectivitat o per disposar d’una elevada superfície (> 1000 ha) entre 
d’altres, s’ha detectat la manca de disponibilitat d’aquesta informació que fan de la comarca del 
Gironès un espai amb un sector agrari de gran interès.  
 

 EL 19,4% DE LES ÀREES FORESTALS DE LA COMARCA ESTAN GESTIONADES PER 
PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL O PER PLANS SIMPLES DE GESTIÓ 
FORESTAL 

Els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal i els Plans Simples de Gestió Forestal estableixen unes 
actuacions sobre les parcel·les en un termini d’entre 10 i 30 anys per tal de mantenir i conservar l’estat 
del bosc. Aquests plans també contribueixen a la prevenció dels incendis forestals tot i que és 
necessària la implicació de tots els propietaris forestals de les parcel·les en les que es pretenguin 
realitzar les actuacions. 
Les superfícies ordenades actualment mitjançant els PTGMF i els PSGF són de 7.035,54 ha i 22,21 
ha respectivament. A nivell comarcal, la superfície inclosa en els plans representa el 19,4% del total 
de la comarca.  
 

 LES EXPLOTACIONS D’ESPÈCIES DE FRONDOSES SÓN MÉS FREQÜENTS QUE LES DE 
RESINOSES 

A la comarca hi ha 298 explotacions de frondoses en total i que ocupen 8.085 ha, de les quals el 58% 
són per a ús comercial. Dins de la categoria d’espècies frondoses s’inclou el plàtan, el pollancre, el 
trèmol, el faig, l’om, el freixe i el gènere Quercus. 
Per altra banda, de resinoses hi ha 131 explotacions i que ocupen una superfície de 3.079 ha de les 
que poc més del 50% es destina a ús comercial.  
Considerant que la superfície que ocupen les frondoses a la comarca és aproximadament de més de 
17.000 ha enfront a les 13.000 ha de les resinoses, cal pensar que el rendiment que se n’extreu de les 
frondoses és superior al de les resinoses degut a que el seu creixement és més ràpid i les 
explotacions són més eficients. 
 
4. Zonificació del territori 

 MANCA D’OPTIMITZACIÓ DE LES INFRASTRUCTURES VIÀRIES EXISTENTS 
La comarca disposa d’una superfície d’infrastructures viàries principal de gairebé 1.000 ha, sense tenir 
en compte les vies que tenen menor importància. Els municipis amb menor població disposen d’una 
xarxa secundària que els comunica tot i que en determinats punts de la comarca són necessàries una 
sèrie d’actuacions com la projectada variant de Bescanó. 
A les taules presents als documents s’observa un increment exagerat (303%) de la superfície 
d’infrastructures viàries durant el període 1987-1997. Durant els anys posteriors aquest increment es 
va estabilitzar assolint un increment del 14%. 
Segons diversos estudis realitzats la mobilitat en l’àrea d’influència comarcal s’ha incrementat en els 
últims quinze anys i va en augment. Extenses zones del territori es troben profundament 
fragmentades per grans infrastructures viàries que incrementen la dispersió i dificulten la connectivitat 
ecològica. 
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L’optimització de les estructures viàries existents és una solució per evitar-ne la proliferació 
innecessària. 
L’ús gratuït de l’autopista AP-7 en el tram de Girona nord – Girona sud i viceversa com a ronda de 
circumval·lació de Girona, que està funcionant en l’actualitat, n’és un bon exemple. 
Per altra part hi ha una sèrie d’actuacions previstes en un futur immediat que milloren el sistema 
actual de comunicacions. El cas de la reconversió de la carretera nacional A-2 en autovia o l’ampliació 
de carrils a l’autopista AP-7. 
Una altre forma d’optimitzar les infrastructures viàries existents és a través d’una política que potenciï 
el transport públic.  
En general, es tracta de millorar la funcionalitat de la xarxa viària i fer més eficient el transport a través 
d’una ordenació del trànsit amb l’objectiu d’assolir una fluïdificació d’aquest per tal d’evitar col·lapses i 
altres situacions que afecten al medi ambient disminuint la qualitat de l’aire i incrementant la 
contaminació acústica. 
 

 ELS POLÍGONS INDUSTRIALS ES CONCENTREN ALS NUCLIS DEL VOLTANT DE LA 
CIUTAT DE GIRONA 

Els municipis que es troben al voltant de Girona han experimentat un increment en el sòl industrial 
edificat. En primer lloc, aquest increment es va produir als que es localitzaven a la zona nord fins que 
pràcticament s’ha esgotat la superfície industrial edificable. A partir d’aleshores, s’està donant un 
increment del sòl industrial edificat als municipis que es troben més al sud de Girona com Vilablareix, 
Aiguaviva, Fornells de la Selva o Bescanó. 
 

 ALGUNS POLÍGONS INDUSTRIALS TRADICIONALS ESTAN ARRIBANT AL SEU LÍMIT 
D’OCUPACIÓ 

Els polígons industrials de Cassà de la Selva, Celrà i Flaçà es troben molt a prop d’arribar al seu límit 
pel que fa a la superfície edificable pública, ja que en determinats casos el sòl encara disponible és de 
promoció privada. El problema que presenta aquesta situació és que en primer lloc, cal buscar noves 
zones per tal d’ubicar les noves instal·lacions. La solució que s’ha trobat ha estat la creació i el 
desenvolupament de nous polígons industrials a la zona sud de Girona, on encara no hi havia un 
desenvolupament industrial madur. 
El canvi de situació de les principals activitats econòmiques de la comarca està produint un increment 
en el preu del sòl a causa de l’interès que han generat aquestes zones més pròsperes. A més, també 
cal considerar que un elevat percentatge de les parcel·les que encara queden sense edificar a les 
zones industrials del nord de Girona són propietat de les grans empreses que hi ha instal·lades i que 
poden experimentar un increment del seu valor degut a l’especulació. 
 

 INICIATIVES MUNICIPALS APOSTEN PER RECONVERTIR ANTIGUES FÀBRIQUES EN 
EQUIPAMENTS PÚBLICS 

Determinats municipis de la comarca han optat per restaurar alguns dels edificis emblemàtics que en 
el seu moment varen afavorir el desenvolupament industrial de la comarca per tal de convertir-los en 
equipaments públics per tal de donar a conèixer a la població la importància d’aquests edificis i també 
per proporcionar més serveis i instal·lacions. Aquest fet s’ha produït sobretot en els municipis en què 
les empreses tèxtils es varen instal·lar aprofitant l’energia hidroelèctrica que podien obtenir del Ter 
com en el cas de Salt, Sarrià de Ter o Celrà. Actualment moltes d’aquestes instal·lacions s’utilitzen per 
a la realització d’activitats culturals, sales polivalents, museus, sales d’exposició i altres serveis. 
 

 IMPACTE PAISATGÍSTIC DE LES VORES DE LES PRINCIPALS VIES D’ACCÉS ALS 
MUNICIPIS 

En els darrers anys s’ha observat la proliferació de construccions diverses relacionades amb el sector 
terciari a les vores de les principals vies de comunicació i accessos a la ciutat de Girona i a d’altres 
municipis amb desenvolupament comercial i/o industrial com son Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter o 
Fornells de la Selva.  
Les “carreteres – mercat” es situen a les vores de les principals vies d’accés als municipis, a on 
despleguen un ampli ventall de serveis. Normalment són naus industrials de grans superfícies que el 
seu interior apleguen usos molt diversos: grans magatzems de mobles, concessionaris de vehicles, 
supermercats...  
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Aquestes grans construccions per al seu reclam i màrqueting fan servir colors estridents i en certs 
casos arquitectures oportunistes, fet que provoca un fort impacte paisatgístic i una transgressió dels 
paisatges vorans.  
Aquest fet és conseqüència directa d’alguns planejaments que tendeixen a situar els polígons 
industrials i comercials a les principals vores d’accés als municipis.  
 

 DESENVOLUPAMENT DE POLÍGONS INDUSTRIALS I COMERCIALS EN MUNICIPIS MAL 
COMUNICATS 

Considerant que els polígons industrials haurien de situar-se en poblacions ben connectades a nivell 
territorial, la localització de polígons industrials en municipis infradotats en infraestructures de 
comunicació no té sentit a nivell estratègic. Respecte aquest punt, s’observa que a la comarca hi ha 
municipis amb una superfície de sòl industrial i comercial que respecte a les infrastructures que 
suporten fa que aquests estiguin mal comunicats.  
Donat que a la comarca els sectors econòmics predominants són del sector serveis i comerç amb una 
presència del 62%, i amb una presència menys important la indústria amb un 7% , caldria fer un estudi 
més acurat de la situació en el territori d’aquestes àrees industrials-comercials per poder determinar la 
seva eficiència. 
Classificant la població de la comarca per sectors d’ocupació, s’observa que els sectors industrials i 
serveis contenen el 21% i el 66 % respectivament. 
D’altra banda cal tenir en compte que la creació de polígons industrials pot suposar una font important 
d’ingressos econòmics a nivell municipal, i per tant, un al·licient per molts pobles petits. Per aquest 
motiu es considera important el fet de disposar d’instruments de gestió supramunicipal. 
 

 EL 20% DEL SÒL D’ÚS RESIDENCIAL DE LA COMARCA ES TROBA EN URBANITZACIONS 
AÏLLADES 

L’ocupació del territori a través d’urbanitzacions aïllades és considerat, avui en dia, una pràctica 
insostenible. Deixant de banda l’impacte paisatgístic i la fragmentació del territori que genera, podem 
enumerar entre d’altres les problemàtiques següents: 

- Alta ocupació del sòl, 
- Trencament dels sistemes naturals agraris o forestals amb la conseqüent pèrdua de 

biodiversitat,  
- Necessitat de creació de noves infrastructures de comunicació,  
- Elevada explotació de recursos (aigua, energia),  
- Augment de la mobilitat obligada,  
- Manca de serveis, comerços, equipaments, manca de cohesió social, poca interacció veïnal,  
- Encariment dels serveis municipals (Neteja, enllumenat, recollida de residus...). 

 
Dels 27 municipis que integren la comarca del Gironès, un total de 10 municipis disposen 
d’urbanitzacions residencials aïllades: Llagostera (196,81 Ha), Bescanó (167,25 Ha), Girona (125,96 
Ha), Cassà de la selva (104,20 Ha), Sant Martí de Llémena (63,15 Ha), Sant Julià de Ramis (56,11 
Ha), Quart (22,23 Ha), Canet d’Adri (18,56 Ha), Fornells de la Selva (18,24 Ha) i Llambilles (9,87 Ha).  
La superfície total de territori del Gironès ocupat per urbanitzacions aïllades és de 782,32 Ha i 
representa aproximadament el 20% del sòl d’ús residencial del Gironès. En el quadre adjunt notem 
que hi ha determinats municipis a on la superfície destinada a urbanitzacions residencials és superior 
a la del propi nucli urbà. Cal destacar Sant Martí de Llémena (90%), Bescanó (58%) o Llagostera 
(52%). També són remarcables els casos de Sant Julià de Ramis (36%), Quart (32%), Fornells (27%), 
Cassà de la Selva (27%), Llambilles (27%), Canet D’Adri (22%) i amb una proporció inferior la ciutat 
de Girona (10%). 

 
Taula 1: Distribució del sòl d’ús residencial 

Sòl d’ús residencial (ha) 
MUNICIPIS 

Nuclis urbans Urbanitzacions 
aïllades Total Relació 

Aiguaviva 207,2 0 207,2 0 

Bescanó 120,58 167,25 287,83 58 

Bordils 60,98 0 60,98 0 

Campllong 43,54 0 43,54 0 
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Sòl d’ús residencial (ha) 
MUNICIPIS 

Nuclis urbans Urbanitzacions 
aïllades Total Relació 

Canet d'Adri 67,43 18,56 85,99 22 

Cassà de la selva 283,17 104,2 387,37 27 

Celrà 183,61 0 183,61 0 

Cervià de Ter 49,21 0 49,21 0 

Flaçà 49,85 0 49,85 0 

Fornells de la selva 48,77 18,24 67,01 27 

Girona 1118,23 125,96 1244,19 10 

Juià 21,98 0 21,98 0 

Llagostera 182,64 196,81 379,45 52 

Llambilles 27,28 9,87 37,15 27 

Madremanya 58,87 0 58,87 0 

Quart 47,16 22,23 69,39 32 

Salt 279,22 0 279,22 0 

Sant Andreu Salou 5,77 0 5,77 0 

Sant Gregori 153,37 0 153,37 0 

Sant Joan de Mollet 31,24 0 31,24 0 

Sant Jordi Desvalls 41,32 0 41,32 0 

Sant Julià de Ramis 101,19 56,11 157,3 36 

Sant Martí de Llémena 6,76 63,15 69,91 90 

Sant Martí Vell 4,36 0 4,36 0 

Sarrià de Ter 66,82 0 66,82 0 

Vilablareix 101,07 0 101,07 0 

Viladasens 7,06 0 7,06 0 

TOTAL 3368,68 782,38 4151,06 19 
Nuclis urbans: (ha) Superfície de sòl d’ús residencial situat en nuclis urbans. 
Urbanitzacions aïllades: (ha) Superfície amb hectàrees de sòl d’ús residencial situat en urbanitzacions aïllades. 
Total: (ha) Sumatori del sòl d’ús residencial dels nuclis urbans i de les urbanitzacions aïllades.  
Relació: (%) Relació de superfície de sòl d’ús situat en urbanitzacions aïllades respecte el total de sòl d’ús 
residencial. 
Font: Elaboració pròpia a través de dades dels planejaments municipals. 

 
Els municipis de Llagostera, Bescanó i la ciutat de Girona són els que presenten una superfície més 
elevada d’urbanitzacions residencials.  
A Llagostera, aquesta extensió es troba repartida en 7 urbanitzacions, 10 veïnats i un gran nombre de 
masos aïllats, de tal manera que una quarta part de la població viu fora del nucli urbà. També cal 
afegir que la població que viu en aquestes urbanitzacions s’ha duplicat en els darrers 5 anys. 
El cas de Girona és diferent degut a què, malgrat tenir 15 entitats de població incloent Girona ciutat, la 
majoria de la població (82.642) sí que viu al que és el nucli urbà pròpiament dit. 
 

 REDUCCIÓ DE LES DINÀMIQUES DE CREIXEMENT PER DISPERSIÓ 
En general el creixement dels municipis es realitza seguint dues tendències diferenciades, de forma 
compacta o bé dispersa en el territori. Per creixement compacte entenem el que es dóna a partir d’un 
nucli urbà consolidat seguint lògiques sostenibles, i que desemboca al que nosaltres anomenem la 
ciutat tradicional. 
El creixement per dispersió és el fenomen que genera les urbanitzacions aïllades. Aquest tipus de 
creixement es va començar a generar a la dècada dels seixanta amb l’aparició del vehicle privat i la 
formació d’àmplies zones per a la construcció de vivenda unifamiliar, allunyades del nucli urbà en la 
recerca de l’espai obert com a alternativa a la ciutat tradicional. 
El creixement dels municipis a través d’urbanitzacions aïllades, com hem comentat anteriorment, 
genera dinàmiques insostenibles. Les més visibles i relacionades amb el territori com són l’ocupació 
desmesurada de sòl, l’impacte paisatgístic i la fragmentació  i artificialització d’espais oberts. D’altres 
no menys importants com són l’augment del consum energètic i aigua, l’encariment de les 
infrastructures i l’increment de mobilitat. 
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L’anàlisi dels usos del sòl al Gironès ens mostra un creixement important del sòl urbà en el període 
comprès entre 1987-1997. El creixement compacte a través dels nuclis urbans representa un 36,9% i 
el creixement dispers a través d’urbanitzacions representa un 59,5%. 
En el període de 1997-2002 el creixement del sòl urbà és molt més mesurat. Els nuclis urbans creixen 
un 1,9% i en el cas de les urbanitzacions hi ha un decreixement del -3,1%. 
Les dinàmiques econòmiques encaminen la comarca cap a un inevitable creixement que comportarà 
inevitablement un increment d’ocupació del sòl urbà i que es materialitzarà a través de la redacció de 
nous POUMS (quasi un 50% del territori de la comarca està en fase de redacció de POUM). 
La Llei 10/2004 d’urbanisme derogada amb el Text refós, decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol té 
com a propòsits principals, els esmentats i definits en els articles 3 i en l´art.9, i es basen en fomentar 
un desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de la utilització racional del territori, 
comptabilitzant el creixement econòmic i alhora la cohesió social, intentant garantir la qualitat de vida 
de les generacions present i futures. 
Per tant, vist el creixement mesurat i marcat pel creixement compacte durant el període de 1997-2002, 
i l’aprovació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, el 
creixement de la comarca en un futur immediat hauria de seguir lògiques sostenibles. 
Per altra part, notem que determinats municipis, tot i que tendeixen a créixer de forma compacta, 
proposen en alguns sectors el model de “ciutat - jardí”, de baixa densitat. Aquest model cerca 
l’equilibri entre la vida rural i la urbana, i es caracteritza per una estructura urbana formada per 
parcel·les de gran superfície i tipologia de vivenda unifamiliar aïllada envoltada de jardí privat. 
Tot i que els postulats d’aquest model poden ser captivadors pels residents i promotors de nous 
espais residencials, actualment es percep com un model poc sostenible, pel fet de l’alt consum de sòl, 
i l’elevat cost que suposa el manteniment de les infrastructures i energia.  
 

 MANCA DE COORDINACIÓ SUPRAMUNICIPAL EN LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
A nivell comarcal es detecta una ordenació del territori poc ordenada i difosa. A banda dels nuclis 
urbans consolidats, l’ocupació del territori per polígons industrials, urbanitzacions i equipaments es 
realitzen seguint criteris a vegades massa localistes.  
L’excessiva municipalització del planejament i l’ordenació del creixement, pot ser una de les causes 
que provoquen el mosaic territorial. 
Aquesta problemàtica es detecta sobretot al voltant de municipis mitjans i petits. La manca de 
planificació supramunicipal, fa que cada municipi pugui gestionar el seu sòl de manera individual 
sense tenir en consideració els municipis veïns. De manera que es pot donar el cas de trobar dos 
polígons industrials, equipaments, o urbanitzacions residencials molt pròximes sense formar part del 
mateix municipi. 
Malgrat tot, actualment les administracions supramunicipals estan realitzant projectes que afecten a 
un àmbit més ampli amb l’objectiu de millorar la gestió i ordenació del territori, els serveis i el 
desenvolupament de les activitats. Amb aquest motiu s’està redactant el Pla director de l’àrea urbana 
de Girona, així com el Pla de Sanejament de l’Àrea Urbana de Girona, l’Autoritat del Transport 
Metropolità de Girona, el Pla Estratègic de Residus, la implantació de la Televisió Digital Terrestre i 
d’altres iniciatives de nivell comarcal que permeten assolir unes coherències entre les actuacions dels 
municipis. 
 

 UN 6,14% DEL TERRITORI ES DESTINA A SÒL URBÀ 
El sòl no urbanitzable a la comarca del Gironès l’any 2005 i segons les dades del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, representa un 92,64 % (52.535,96 ha) del total del sòl. Per altra 
banda, un 6,14% del territori es destina a ús urbà. Comparant aquesta dada amb les comarques 
veïnes s’observa que el Gironès disposa d’una elevada pressió urbanística que necessita una 
ordenació per tal de reduir la fragmentació i la dispersió de les urbanitzacions. El percentatge de sòl 
urbà es situa al nivell que la comarca del Baix Empordà, a uns valors molt superiors a la Selva, l’Alt 
Empordà, el Ripollès o Osona.  
Malgrat el sòl no urbanitzable ocupi més del 92% del territori, la contínua fragmentació d’aquest 
suposa una pèrdua en la riquesa ecològica i paisatgística molt important, principalment produïda per 
una mala gestió d’aquest sòl. Cal destacar que la manca de manteniment del sòl forestal i l’èxode 
rural que s’està produint desemboquen en una pèrdua de qualitat del medi natural. Aquesta tendència 
ve donada per la concepció de reserva de sòl o excedent que es tenia del sòl no urbanitzable fins a 
l’aprovació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental i 
posteriorment la nova llei 10/2004. 
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Amb el nou marc legal, es justifica la permanència i protecció del sòl no urbanitzable. Els terrenys 
forestals, hauran de ser objecte d’una major valoració i control, a través de polítiques de gestió i 
millora. De la mateixa manera els terrenys agrícoles, ja que tant uns com els altres conformen un 
important patrimoni ecològic. 
Per altra banda, cal considerar la importància de la correcta disposició dels espais lliures en la 
ordenació municipal per tal d’afavorir la permeabilitat del territori i connectar els espais naturals a 
través de la trama urbana alhora que s’integra el sòl urbà en el medi mitjançant la creació d’espais de 
transició, es facilita l’absorció del CO2 i d’aigua, s’esmorteeix la contaminació atmosfèrica i 
electromagnètica i a grans trets es conserva l’equilibri ecològic. 
 

 APROXIMADAMENT UN 50% DEL TERRITORI DE LA COMARCA HA ELABORAT O ESTÀ EN 
FASE DE REDACCIÓ DEL POUM 

Aproximadament la meitat de la superfície del territori de la comarca està en fase de revisió del POUM 
o ja s’ha aprovat. Això implica que la superfície de territori a on es tenen en consideració criteris 
ambientals en el planejament urbanístic municipal és de 26.405,84 ha, aquesta superfície representa 
el 45,86 % del total de la comarca. 
Resta però un 54,14 % de la superfície del territori que encara no ha iniciat la fase de revisió del 
planejament per elaborar un POUM . 
 

Taula 4: Estat del planejament dels municipis gironins en relació a la superfície. 

MUNICIPIS POUM aprovat (ha) POUM en revisió 
(ha) La resta 

Aiguaviva 0 1.387,54 0 
Bescanó 0 0 3.581,71 
Bordils 0 0 726,76 
Campllong 0 852,18 0 
Canet d'Adri 0 0 4.443,58 
Cassà de la selva 0 4.528,75 0 
Celrà 0 0 1.943,75 
Cervià de Ter 0 0 992,06 
Flaçà 0 653,01 0 
Fornells de la selva 0 0 1.206,11 
Girona 0 0 3.877,94 
Juià 0 834,03 0 
Llagostera 7.630,81 0 0 
Llambilles 0 0 1.451,66 
Madremanya 0 0 1.372,78 
Quart 0 0 3.800,44 
Salt 0 0 664,37 
Sant Andreu Salou 0 0 596,49 
Sant Gregori 0 4.966,57 0 
Sant Joan de Mollet 0 307,34 0 
Sant Jordi Desvalls 0 1.172,65 0 
Sant Julià de Ramis 0 1.897,10 0 
Sant Mart de Llémena 0 0 4.317,74 
Sant Mart Vell 0 1.752,01 0 
Sarrià de Ter 0 423,85 0 
Vilablareix 0 0 612,62 
Viladasens 0 0 1.589,53 
TOTAL 7.630,81 18.775,03 31.177,54 
% respecte el total 13,25 32,60 54,14 

Font: Planejaments municipals. 

 
El POUM (pla d´ordenació urbanística municipal), és un instrument d´ordenació urbanística integral 
del territori, que pot ser elaborat a nivell municipal o si s’escau pot abastar un o més termes 
municipals. 
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L’objecte d’aquest és bàsicament classificar el sòl per establir-ne el règim jurídic, definir un model 
d’implantació urbana on cal tenir en compte la sostenibilitat del territori, definir una estructura general i 
unes pautes de desenvolupament, determinar les circumstàncies en què cal revisar-lo i preveure una 
reserva de sòl per habitatges de protecció pública. 
Per altra banda i pel què fa al territori ha de determinar una sèrie de paràmetres com són, els 
indicadors de creixement, població, recursos, desenvolupament econòmic i social per poder decidir 
l’oportunitat i conveniència de les actuacions. Ha de preveure la disponibilitat dels recursos hídrics i 
energètics necessaris per a l’abastiment del territori. Definir el sistema general d’espais lliures públic. 
Fer una previsió de les determinacions necessàries per assolir una mobilitat sostenible al municipi. 
En absència del PAUM (Programa d’actuació urbanística),complementari al POUM però que no és 
obligatori elaborar, cal que el POUM disposi d’una agenda de prioritats i previsió temporal d’execució 
del POUM. 
En el procés d’elaboració del POUM cal que s’inclogui també, un programa de participació ciutadana, 
que garanteixi la correcta publicitat i participació dels ciutadans. 
Per altra part l’agenda 21 Local és un instrument que ha de servir per afavorir el desenvolupament de 
les activitats econòmiques locals d’acord amb l’ús de recursos sostenibles. Amb aquesta taula es 
relaciona la superfície de territori que té l’ agenda 21 aprovada, la que està en elaboració , la que està 
en negociació i  la que no ha iniciat cap tràmit, així podem veure quin percentatge del territori del 
gironès  es troba en cada fase. 
En la taula següent fem una comparativa similar ,però aquest cop amb l’ elaboració de l’agenda 21.  

Taula 5: Procés d’elaboració de l’Agenda 21 local al Gironès. 

MUNICIPIS GIRONÈS Agenda 21 
aprovada (ha) 

Agenda 21 en 
elaboració (ha) 

AG 21 en 
negociació (ha) Resta (ha) 

Aiguaviva 0 1387,54 0 0 

Bescanó 0 3581,71 0 0 

Bordils 0 0 726,76 0 

Campllong 0 852,18 0 0 

Canet d'Adri 0 4443,58 0 0 

Cassà de la selva 4528,75 0 0 0 

Celrà 1943,75 0 0 0 

Cervià de Ter 0 992,06 0 0 

Flaçà 0 653,01 0 0 

Fornells de la selva 0 1206,11 0 0 

Girona 3877,94 0 0 0 

Juià 0 0 834,03 0 

Llagostera 7630,81 0 0 0 

Llambilles 0 1451,66 0 0 

Madremanya 0 1372,78 0 0 

Quart 0 3800,44 0 0 

Salt 664,37 0 0 0 

Sant Andreu Salou 0 0 596,49 0 

Sant Gregori 0 4966,57 0 0 

Sant Joan de Mollet 0 0 307,34 0 

Sant Jordi Desvalls 0 1172,65 0 0 

Sant Julià de Ramis 0 0 0 1897,10 

Sant Mart de Llémena 0 4317,74 0 0 

Sant Mart Vell 0 0 1752,01 0 

Sarrià de Ter 423,85 0 0 0 

Vilablareix 0 612,62 0 0 

Viladasens 0 1589,53 0 0 

TOTAL 19069,47 32400,18 4216,63 1897,10 

% respecte el total 33,12% 56,27% 7,32% 3,29% 

Font: Diputació de Girona. 
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Podem observar doncs que un 89,38 % del territori té l’agenda 21 local aprovada o en fase de 
redacció , i un 7,32 % està en negociació. Només un 3,29 % encara no ha iniciat cap tràmit. 
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B. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- La comarca disposa d’una gran superfície forestal amb dominància d’espècies 
d’aciculifolis i d’escleròfil·les. 

- Les zones agrícoles es concentren a les zones més planeres formant un mosaic amb els 
ambients forestals que conforma l’estructura del territori 

- Gairebé el 60% de la comarca es troba en zones amb pendents inferiors al 12% (idonis 
per al conreu per les característiques d’erosió i arrelament) del que el 30% està classificat 
com a sòl agrícola. 

- La Reforma de la PAC té com a objectius principals la conversió de l’agricultura en un 
sistema sostenible i orientada al mercat i aconseguir l’equilibri entre els ajuts sectorials i 
estructurals juntament amb la potenciació del desenvolupament rural. 

- Els polígons industrials més importants es troben als nuclis més propers a Girona. 

- Les infrastructures viàries a la comarca permeten una bona comunicació intermunicipal. 

- Més de la meitat del territori de la comarca està en fase de redacció de POUM i/o Agenda 
21 local. 

 
 

Punts febles 

- El 17,5% dels habitatges de la comarca estan buits.  

- Sant Martí Vell o Sant Andreu Salou no disposen de cap figura de planificació 
urbanística. 

- La superfície agrícola s’està reduint i l’ocupació al sector cada cop és menor (2,2%) 

- Sorolls i brutícia als carrers són les majors problemàtiques socials de la comarca 

- Els sistemes de calefacció col·lectiva tan sols representen el 5,7% dels sistemes 
instal·lats a la comarca 

- Manca d’estudis complerts i informatitzats de qualitat dels sòls i d’edafologia 

- Girona, Cassà de la Selva i Llagostera són els municipis amb unes superfícies ocupades 
per urbanitzacions més elevades.  

- Pel que fa als habitatges secundaris, els que han experimentat un increment més elevat 
han estat Cassà de la Selva i Viladasens.  

- Les infrastructures de transport provoquen forts impactes mediambientals fragmentant el 
territori i limitant-ne la connectivitat entre espais. 

- Manca de coordinació supramunicipal en la planificació territorial. 

- Manca de desenvolupament del pla territorial parcial de les comarques gironines (PTP) i 
dels plans especials de protecció dels EIN. 
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Oportunitats 

- El Pla d’Infrastructures inclou diversos projectes de millora de l’actual sistema de 
comunicacions. 

- El Pla Territorial inclou un estudi de mobilitat en què s’analitza l’oferta i la demanda del 
transport a l’àmbit de les comarques gironines, també s’ha de realitzar el pla de paisatge, 
la definició de les xarxes ecològiques i diversos estudis socioeconòmics. 

- El Pla de Mobilitat Sostenible a la comarca del Gironès preveu la millora de la gestió i 
coordinació del transport públic de la comarca amb eines com la compatibilització dels 
bitllets, l’increment de les freqüències de pas i la potenciació de les relacions 
intercomarcals. 

- El nou marc urbanístic legal, obliga a aquells municipis que vulguin modificar la seva 
figura de planejament a la realització d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM). Actualment hi ha diversos municipis en procés de redacció del POUM. 

- L’Administració haurà d’incorporar criteris de sostenibilitat en les noves edificacions i en 
els projectes d’urbanització 

- Especialització en productes de qualitat: carns, fruita... ( agricultura ecològica, agricultura 
integrada... )  

- Recopilació de la informació de les zones d’alt valor agrícola amb l’objectiu de conservar-
les i protegir-les 

- Desenvolupament d’agroturisme sostenible 

- Promoció de la gestió i ordenació  forestal mitjançant Plans Tècnics i facilitar-ne la gestió 
mitjançant la creació d’Associacions de Propietaris Forestals. 

- Millora i manteniment de la xarxa de camins forestals 

- En alguns municipis on s’ha reduït la superfície de sòl industrial s’han utilitzat les 
instal·lacions per a equipaments i serveis municipals com és el cas de Salt. 

- Incrementa el sòl industrial construït en els municipis de la zona sud de Girona amb el 
que s’afavoreix el seu desenvolupament econòmic. 

- Pla d’acció ciutadana per afavorir la participació ciutadana dins la política territorial. 

- Elaboració d’un pla director urbanístic de les àrees urbanes. 
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Amenaces 

- Manca de regulació i informació de les instal·lacions de radiocomunicació en alguns 
municipis. 

- La previsió d’un increment del 6% en el nombre de llars d’aquí a l’any 2010 pot donar lloc 
a fenòmens d’especulació del sòl en determinades situacions. 

- Important proliferació del pi blanc (Pinus halepensis) i manca de manteniment dels 
alzinars (Quercus ilex) i les sureres (Quercus suber). 

- La reforma de la PAC és un tema polèmic degut a la disminució dels ajuts atorgats al 
sector agrícola, als canvis en els cultius i a la futura gestió de les terres per part 
d’empreses terratinents que aplicaran una gestió industrialitzada al sector. 

- En determinats polígons industrials en què l’ocupació de sòl públic està arribant al 100% 
es pot produir un fenomen d’especulació a causa de l’existència de sòl privat disponible. 

- Proliferació de les “carreteres – mercat” : L’ús terciari s’ha desvinculat del centre situant-
se a les vores de les principals vies d’accés als municipis. 

- Manca d’estratègia en el desenvolupament de grans polígons industrials i comercials en 
municipis mal comunicats. 

- L’abandonament de l’agricultura pot generar la desaparició dels espais agrícoles 
marginals amb funcionalitat connectora i vertebradora del territori i amb importància 
cabdal a l’hora de mantenir la connectivitat de la comarca. L’abandonament d’aquests 
espais pot donar lloc a que es produeixin activitats amb impactes sobre el medi com els 
abocaments de deixalles, l’aparcament o altres usos indesitjats. 

- El sòl urbà a la comarca actualment representa un 6,1% del total de territori i amb 
previsions de créixer fins a un 8%. Aquest valor és molt superior al de les comarques 
veïnes i implica una necessitat de millora en la gestió i ordenació del sòl per tal d’evitar la 
fragmentació del medi natural, la pressió urbanística i la sobreexplotació de recursos.  
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A. Descripció 
5. Organització i gestió comarcal 
5.1. Organització dels serveis comarcals 
5.1.1. Descripció de l’organigrama comarcal 
Amb l’aprovació de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya, 
s’institucionalitza la comarca com a entitat territorial dotada d’autonomia i de personalitat jurídica 
pròpia, atribuint-li el caràcter de peça necessària de l’organització territorial de Catalunya, juntament 
amb el municipi. 
En l’article 3 de l’esmentada llei es constitueix la comarca com una entitat local de caràcter territorial 
formada per l’agrupació de municipis contigus, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i 
autonomia per al compliment dels seus fins. La comarca és l’àmbit en què el consell comarcal 
exerceix les seves competències i és definit per l’agrupació dels termes municipals que la integren. 
La Llei 8/2003, de 5 de maig, de tercera modificació de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització 
comarcal de Catalunya, ha introduït modificacions rellevants en l'organització comarcal de Catalunya, 
en relació, entre altres qüestions, amb els òrgans del consell comarcal, la fórmula per a l'assignació 
dels membres electes, l'atribució i la regulació de les competències comarcals i el procediment per 
exercir la iniciativa legislativa. D'altra banda, aquesta Llei ha suprimit tots els articles que regulaven el 
procediment per establir la divisió comarcal de Catalunya, els quals, en haver estat completada, han 
perdut la vigència. 
Aquesta nova regulació, juntament amb les modificacions més puntuals que ja s'havien produït amb 
anterioritat, han determinat la necessitat de disposar d'un text actualitzat, el Decret Legislatiu 2/2003, 
de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
Els òrgans del Consell Comarcal són el ple, el president i la comissió especial de comptes: 
 
 
A. El ple: 
El ple del Consell Comarcal és constituït pel president i els altres consellers comarcals, i té les 
següents funcions: 
• Elegir el president del consell comarcal. 
• Establir l’organització del consell comarcal.  
• Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.  
• Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.  
• Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes. Autoritzar i disposar despeses, i 

reconèixer obligacions.  
• Determinar els recursos propis de caràcter tributari.  
• Aprovar els plans comarcals.  
• Exercir la potestat expropiatòria.  
• Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.  
• Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l’exercici d’activitats 

econòmiques.  
• Delegar competències en els municipis.  
• Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la 

selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de 
les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, 
sempre d’acord amb les normes reguladores de la funció pública local. També separar del servei 
els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.4 de la Llei de Bases de Règim 
Local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.  

• Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.  
• Exercir accions administratives i judicials.  
• Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.  
• Alienar el patrimoni.  
• Exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació 

assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 
• Votar la moció de censura al president, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  
• Nomenar i separar el gerent.  
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• Aprovar el programa d’actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l’establiment 
dels serveis comarcals.  

• Determinar el nombre de membres de la Comissió especial de Comptes i atribuir els que 
corresponen a cada grup polític present en el Consell, tenint en compte la representativitat de 
cadascun d’ells.  

Si un acord del consell comarcal afecta de manera molt especial un municipi o més, el president, per 
iniciativa pròpia o a proposta del ple, ha de convocar els alcaldes dels municipis afectats perquè 
puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en què sigui tractat aquell 
acord. 
 
B. El president 
El president té les següents funcions: 
• Representar el consell comarcal.  
• Convocar i presidir les sessions del ple i les dels altres òrgans col·legiats.  
• Supervisar les obres comarcals i els serveis de l’administració de la comarca.  
• Exercir la direcció superior del personal.  
• Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.  
• Ordenar la publicació dels acords del consell comarcal.  
• Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el ple del consell 

 
C. La comissió especial de comptes, és integrada per consellers comarcals, i comprèn almenys un 

membre de cada grup polític representant en el consell comarcal. La comissió especial de 
comptes examina i estudia els comptes anuals del consell comarcal i n’emet l’informe. 

 
El Consell Comarcal del Gironès s’estructura en les següents àrees: 
• Dinamització ocupacional, cultura, esports i joventut 
• Relacions institucionals, cooperació i turisme 
• Medi ambient 
• Hisenda i serveis propis 
• Serveis socials i qualitat de vida 
 
A continuació es mostra l’organigrama del Ple del Consell Comarcal del Gironès: 
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Figura 124: Organigrama del Ple del Consell Comarcal del Gironès. 

 

Font: www.girones.org. 
 

DINAMITZACIÓ 
OCUPACIONAL, CULTURA, 

ESPORTS I JOVENTUT 
David Mascort i Subiranas 

RELACIONS 
INSTITUCIONALS; 

COOPERACIÓ I TURISME 
Joan Bagué i Roura 

 
MEDI AMBIENT 
David Vila i Ligero 

HISENDA I SERVEIS 
PROPIS 

Josep Musellas i Vila 

SERVEIS SOCIALS I 
QUALITAT DE VIDA 

Enric Bagué i Vila 

 
PRESIDENT 

Gabriel Casas i Soy 

Delegació d’Esports 
Joan Boada i Reig 

Delegació de Joventut 
Cristina Alsina i Conesa 

Delegació de Cultura 
Josep Vidal i Fàbrega 

Delegació de Cooperació
Lluís Freixas i Vilardell 

Delegació d’Educació 
Ambiental i Deixalleries 

Joaquim Cufí i Solé 

Coordinador Escola de 
Música del Gironès 
Vicenç Gabriel Cara 

Fernández 
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5.1.2. Competències de cada àrea 
Les competències de la comarca estan regulades per la llei 6/1987 d’organització comarcal, 
modificada per la Llei 8/2003, en funció de si es tracta de competències pròpies o bé delegades 
d’altres administracions. 
A continuació es descriuen, a grans trets, quines són les competències de cadascuna de les àrees de 
gestió del consell comarcal: 
 
• Dinamització ocupacional, cultura, esports i joventut 
L’àrea de dinamització ocupacional ofereix el Servei Català de Col·locació i el Servei d’autoempresa, a 
més de promoure plans d’ocupació, realitzar jornades de formació, convenis de pràctiques, i 
concursos de joves empresaris. 
La delegació de cultura disposa d’un servei de recursos culturals del patrimoni arquitectònic de la 
comarca del Gironès, Ajuts a la gestió cultural dels pobles del Gironès, el Programa FESTCAT o la 
Guía d'entitats del Gironès. 
Des del servei de dinamització cultural es porten a terme diferents activitats com són l’Escola de 
Teatre del Gironès, el Concurs fotogràfic del Gironès, la Col·laboració amb el Festival Temporada 
Alta, l’Escenari d'hivern, el cicle de representacions teatrals dels pobles del Gironès o les sortides 
culturals des dels pobles del Gironès. 
La delegació d’esports fomenta i dóna suport a l’activitat esportiva de les entitats de la comarca fins a 
categoria juvenil, el qual està destinat al manteniment de l’activitat dels equips que participen en 
competicions, a l’adquisició de material necessari per a la pràctica esportiva i a l’organització activitats 
excepcionals. A més, la secció d’esports del Consell Comarcal del Gironès concedeix trofeus a les 
entitats de la comarca que organitzin torneigs i competicions. 
La delegació de joventut dóna suport a iniciatives juvenils com són la trobada d'educadors en el lleure, 
la trobada d'entitats, el camp de treball a Celrà, el camp de treball a Cassà de la Selva o el servei de 
voluntariat europeu. 
Des de l'Oficina de Serveis a la Joventut es realitzen diversos programes dirigits als joves dels centres 
d'ensenyament secundari de la comarca del Gironès: Expojove, Alimentació i joves d'avui i Cicle de 
xerrades, o la Trobada de delegats de secundària 
Des dels cicles de xerrades, s’informa als alumnes sobre temes d'interès juvenil com és donar a 
conèixer els serveis que l'Administració ofereix als joves, difondre les activitats que desenvolupen les 
ONG, tractar la prevenció i els hàbits sanitaris, promoure els valors solidaris, el respecte pel medi 
ambient, etc. 
També es porten a terme programes de suport als ajuntaments per a la dinamització juvenil, com són: 
l’estudi de la realitat juvenil, els locals de joves al Gironès, les polítiques de joventut al Gironès, la 
coordinació i seguiment dels Plans Locals de Joventut, la trobada de polítics i tècnics de joventut o el 
bus per joves. 
El Consell Comarcal passa a ser l'administració competent per a l'autorització, l'inspecció i sanció de 
les cases de colònies, els albergs juvenils i altres instal·lacions per a la realització d'activitats juvenils. 
A la comarca del Gironès actualment hi ha autoritzades les instal·lacions juvenils següents: 8 cases de 
colònies, una escola natura a Viladasens i l’alberg de Joventut Cerverí de Girona. 
 
• Relacions institucionals, cooperació i turisme 
Des dels serveis tècnics de l’àrea es porta a terme la redacció de projectes, la direcció d’obres i 
l’assistència tècnica als municipis. La rehabilitació d’habitatges, la topografia, les activitats 
classificades i el pla únic d’obres i serveis de Catalunya són d’altres dels aspectes que s’executen des 
d’aquesta àrea. 
Es porta l’assessorament i el manteniment del sistema informàtic així com la incorporació de les noves 
tecnologies de la informació als projectes del Consell Comarcal. 
La delegació de turisme, és la responsable de l’assessorament turístic de la comarca, de la creació de 
productes turístics, de l’elaboració d’un pla d’accions de promoció turística, d’un estudi de 
potencialització de la comarca així com diferents jornades i actes formatius. 
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• Medi ambient 
Des de l’àrea de medi ambient es porten a terme tasques relatives a l’educació ambiental, la recollida 
selectiva, la recollida de rebuig, la recollida orgànica, els vehicles fora d’ús, la neteja de les lleres, la 
neteja viària dels municipis, la recollida d’animals, la gestió de les deixalleries i el centre BTT. 
Veure apartat 5.1.3. Descripció detallada de l’àrea de medi ambient. 
 
• Hisenda i serveis propis 
Des dels serveis econòmics es porta la recaptació i gestió de tributs, regulat a través de l’ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació del consorci servei comarcal de recaptació Gironès-Pla de 
l’Estany. 
Referent a l’ensenyament, des d’aquesta àrea s’atorguen ajuts individuals de desplaçament als 
alumnes escolaritzats en centres escolars públics d’ensenyament primari i secundari obligatori (ESO) i 
d’educació especial. També es gestiona el transport escolar, les rutes escolars, el menjadors escolar i 
les colònies i convivències. 
La Fundació ESCOLA-EMPRESA del Gironès, és una fundació privada en la que en el seu patronat hi 
ha a més del propi Consell Comarcal, el qual n'assumeix la presidència i la seu, els cinc instituts 
d'ensenyament secundari públics que imparteixen formació professional al Gironès, la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria i Navegació de Girona i la Federació d'Associacions de Pares i Mares de 
Catalunya (FAPAC). La Fundació col·labora en la promoció de la formació professional, en la difusió 
dels cicles formatius que s’imparteixen al Gironès, i facilita les pràctiques dels alumnes a les 
empreses. 
 
• Serveis socials i qualitat de vida 
Des d’aquesta àrea es gestionen els serveis socials d’atenció primària dels municipis de Cassà de la 
Selva, Sant Jordi Desvalls, Celrà, Llagostera, Quart i Gironès. 
Des del Consell Comarcal es presta el servei d’ajuda a domicili (SAD), responsabilitat delegada per 
part de la Generalitat de Catalunya a través de les seves Unitats Bàsiques d’Atenció Social Primàries 
(UBASPS). El SAD és un recurs dels Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP) concebut per ajudar a 
resoldre situacions que requereixen un treball dins el domicili propi. 
Des d’aquesta àrea, es porta el finançament d’aquelles institucions públiques i privades de la 
Comarca del Gironès que diàriament realitzen el servei de transport adaptat. 
El projecte EQUAL i el Consell Consultiu de la Gent gran són d’altres de les competències d’aquesta 
àrea, així com la teleassistència. 
Es disposa d’un equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència. 
El Consell Comarcal del Gironès, és el coordinador del Projecte URB-AL (un programa de cooperació 
de la Unió Europea entre ciutats europees i ciutats de l’Amèrica llatina) que té com a títol del projecte 
comú “La Ayuda a domicilio: Conceptualización y Modelos de Gestión”. 
També s’organitza una Escola de pares i mares, un espai on els pares i mares poder expressar les 
angoixes, necessitats i alegries que els suposa exercir la paternitat i la maternitat, i una Escola de 
pares i mares d’adolescents, un lloc de trobada mensual aprendre tècniques i coneixements per a 
l’educació dels seus fills o filles i parlar d’allò que preocupi de la seva educació.  
 
 
5.1.3. Pressupost i despeses destinades al medi ambient 
L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès porta un control de les despeses i dels 
ingressos destinats a l’àrea de medi ambient. 
El pressupost destinat al medi ambient ha augmentat en un 41,8% en el període 2004-2006, i 
actualment és de 3.028.177,36 euros. El major increment ha estat degut a la contractació de personal 
laboral temporal, a la col·laboració en diferents consorcis i a la planificació ambiental. 
Aquells aspectes que han vist reduir en major mesura el seu pressupost, han estat la certificació de 
qualitat, l’electrificació rural, el programa de tractament de la població de simúlids i la sensibilització 
per a la recollida de la fracció orgànica, donat que es tracta d’actuacions impulsades o realitzades en 
la seva major part en els anys 2004 i 2005. 
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Figura 125:Despeses comarcals de l’àrea de medi ambient. Any 2006. 

Font: Consell Comarcal del Gironès. 

 
Tal i com s’observa en l’anterior figura, la major part de les despeses de l’any 2006 estan destinades a 
la millora de la gestió dels residus, tant pel què fa a la recollida selectiva, a la recollida orgànica, a la 
nova deixalleria de Sarrià de Ter (en fase de projecte) i a la recollida del rebuig.  
La major part dels ingressos (58,3%) provenen dels Ajuntaments, sobretot per a la recollida orgànica i 
del rebuig i per a la gestió de deixalleries i construcció de la nova deixalleria. 
La Generalitat aporta un 39,5% dels ingressos de l’àrea de medi ambient, els quals provenen 
majoritàriament de la Junta de Residus, i el 2,1% provenen de la Diputació de Girona. 
 
5.1.4. Descripció detallada de l’àrea de medi ambient 
L’àrea de medi ambient consta d’una delegació específica per ”Educació ambiental i Deixalleries”, la 
qual està sota la coordinació i revisió del responsable de l’àrea. 
Les competències en matèria de medi ambient del Consell Comarcal del Gironès, es focalitzen en els 
serveis. Cal tenir en compte que els municipis als quals el Consell Comarcal presta els seus serveis 
són variables. 
A continuació s’indiquen els temes que es gestionen des de l’àrea de Medi Ambient del Consell 
Comarcal: 
• Des del Consell Comarcal es realitza la neteja viària dels municipis de la comarca que ho 

sol·licitin, que segons les dades actuals són 10. 
• Es realitza el servei de recollida selectiva de vidre, paper-cartró i envasos a 25 municipis, el servei 

de la fracció orgànica a 13 municipis i també es gestiona la recollida de mobles i trastos vells de 
19 municipis. 

• Es gestiona el servei de recollida i tractament del rebuig dels residus municipals de 6 municipis 
gironins. 

• Es gestionen les deixalleries, les quals donen servei a tots els municipis gironins, a excepció de 
deixalleria de la ciutat de Girona i de la deixalleria mòbil. Hi ha en fase de projecte la construcció 
d’una nova deixalleria al municipi de Sarrià de Ter. 

• El Consell Comarcal del Gironès ofereix el servei de recollida dels vehicles fora d’ús de 15 
municipis així com la seva gestió, la qual comprèn la descontaminació (recuperació de 
subproductes) i l’emmagatzematge en el Centre AC-PROMINECO situat en el polígon Mas Xirgu 
de Girona. 

• Des del servei de recollida d’animals abandonats, es recullen els gats i gossos dels municipis del 
Gironès, a més de realitzar campanyes de sensibilització per a educar als propietaris i intentar 
reduir les xifres actuals d’animals recollits. Actualment són 24 els municipis que han sol·licitat 
aquest servei. 

• Educació ambiental:  
- S’organitzen programes d’educació ambiental a les escoles, principalment visites a espais 

naturals de la comarca 
- Es realitzen campanyes de sensibilització sobre bona part dels serveis que s’ofereixen des de 

l’àrea de medi ambient per tal de donar-los a conèixer, enfocades principalment a fomentar la 
recollida selectiva i de voluminosos 
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• Gestió del centre BTT del Gironès on, d’entre d’altres tasques, es realitza la senyalització dels 
camins. El Consell Comarcal del Gironès amb el suport dels Ajuntaments de la comarca, ha 
impulsat el centre BTT el Gironès, projecte que neix a partir d'una iniciativa de Turisme de 
Catalunya i la Federació Catalana de Ciclisme (FCC). 

• Promoció del senderisme a través de la senyalització de rutes, principalment per la zona de les 
Gavarres. S’està finalitzant el projecte de senyalització de noves rutes a les Muntanyes de 
Rocacorba. S’ha publicat també un llibre, “El Gironès a poc a poc”, per a donar a conèixer les 
rutes senyalitzades pels espais naturals més singulars de la comarca. 

• Altres estudis: 
- Agenda 21 comarcal del Gironès 
- Pla de mobilitat 
- Estudi de sòls de la comarca (actualment s’ha realitzat l’estudi de sòls de la zona nord-est de 

la comarca hi ha previsió de seguir fins abastar la resta de comarca) 
- Programa de tractament de la població de simúlids que afecta als municipis propers al riu Ter 
- Inventari comarcal de camins rurals 
- Mapes acústics 
- Altres 

 
 
5.2. Serveis implicats en la gestió ambiental 
El sistema competencial de la comarca del Gironès estableix diferents nivells en funció de si es tracta 
de competències pròpies, de competències que li delegui o assigni l’Administració de la Generalitat, 
competències procedents de les diputacions o en concurrència amb aquestes i competències o 
facultats que incideixen en l’àmbit de les competències municipals. 
A través de l’aprovació del Programa d’Actuació Comarcal, i en funció del tipus de municipi i de les 
necessitats de la comarca, es defineix el marc d’actuació de la comarca del Gironès. 
En matèria de medi ambient, les competències es distribueixen de la següent manera: 
 
5.2.1. Competències pròpies 
• Ordenació del territori i urbanisme:  

- Senyalitzar comunicacions. 
- Actualitzar la informació sobre la xarxa viària de la comarca, avaluant les deficiències de la 

infraestructura i defensant la solució dels dèficits davant els organismes amb competència en 
la matèria. 

- Impulsar l’electrificació rural dels nuclis de població i disseminats que encara no disposin de 
subministrament d’energia elèctrica. 

• Transport públic: 
- Aconseguir la millora del transport públic de viatgers de la comarca del Gironès, possibilitant 

l’accés a tots els ciutadans.  
• Medi ambient i activitat agrària i forestal: 

- Potenciar la inclusió dels municipis de la comarca en les ADF ja constituïdes i crear-ne de 
noves, si s’escau. 

- Promoure l’elaboració de plans de prevenció d’incendis forestals, en coordinació amb ADF del 
Gironès, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, els ajuntaments, els propietaris 
dels terrenys i les associacions que tinguin per objecte la protecció de la natura. 

- Participar, si fos necessari, en la gestió d’espais protegits d’interès natural, d’acord amb les 
supervisions del PEIN. 

• Salubritat pública: 
- Planta de tractament de residus comarcal. 
- Servei de recollida de deixalles. 

• Promoció turística: 
- Potenciar la col·laboració amb l’associació per al turisme rural de les comarques gironines. 
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5.2.2. Competències procedents de les diputacions o en concurrència amb les diputacions 
El Consell Comarcal del Gironès no té competències delegades ni en concurrència amb la Diputació 
de Girona en matèria de medi ambient. 
 
5.2.3. Competències delegades o assignades per l’administració de la Generalitat 
El Consell Comarcal té delegada la competència d’intervenir en el tràmit de qualificació i informe de 
les activitats classificades de municipis de menys de 50.000 habitants, que en el cas de la comarca 
del Gironès afecta a tots els municipis a excepció de la ciutat de Girona. A més ha de constituir una 
ponència tècnica comarcal, que es subroga en l’exercici de les funcions que tenen assignades les 
comissions territorials d’indústries i activitats classificades en aquesta matèria. La ponència ambiental 
del Consell Comarcal del Gironès s’ha constituït des de l’àrea de Relacions institucionals, cooperació i 
turisme. 
 
• Llei 16/2002, de 28 de Juny, de protecció contra la contaminació acústica: Aquesta llei 

estableix el consell comarcal com a òrgan per a realitzar els mapes de capacitat acústica, 
ordenances reguladores de la contaminació acústica i la inspecció de les activitats, 
comportaments ciutadans, maquinària i els vehicles de motor, en cas que els municipis els hagin 
cedit les competències. 

ARTICLE 9. MAPES DE CAPACITAT ACÚSTICA  
Els ajuntaments han d’aprovar el mapa de capacitat acústica, en el termini de tres anys, a 
comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i traslladar-lo al Departament de Medi 
Ambient. Els municipis de menys de mil habitants poden delegar la gestió directa d’aquesta 
competència al consell comarcal o a una altra entitat local supramunicipal. El mapa de 
capacitat acústica només es pot modificar quan es produeixin canvis en l’ordenació 
urbanística o el planejament viari. 
ARTICLE 21. ORDENANCES REGULADORES DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
1. Correspon als ajuntaments, o bé als consells comarcals o les entitats locals 
supramunicipals, en cas que els municipis els hagin delegat les competències, elaborar i 
aprovar ordenances reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions, en el marc del 
que regula aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa, sense que en cap cas aquestes 
ordenances puguin reduir les exigències i els paràmetres de contaminació acústica 
establerts pels annexos d’aquesta Llei. 
ARTICLE 27. INSPECCIÓ 
1. Correspon als ajuntaments, o bé als consells comarcals o les entitats locals 
supramunicipals, en cas que els municipis els hagin cedit les competències, la inspecció i el 
control de la contaminació acústica de les activitats, els comportaments ciutadans, la 
maquinària i els vehicles de motor, sens perjudici dels controls que es facin en la inspecció 
tècnica dels vehicles (ITV), per a garantir el compliment de les disposicions establertes per 
aquesta Llei. 
 

• LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn: els Ajuntaments poden delegar als consells comarcals la zonificació del terme 
municipal 

ARTICLE 5. ZONIFICACIÓ  
1. Per a l’aplicació d’aquesta Llei, el territori s’ha de dividir en zones, en funció de la 
vulnerabilitat a la contaminació lumínica.  
2. La divisió del territori en zones s’ha d’establir per via reglamentària i s’ha d’ajustar a la 
zonificació següent:  
a) Zona E1: àrees incloses en el Pla d’espais d’interès natural o en àmbits territorials que 
hagin d’ésser objecte d’una protecció especial, per raó de llurs característiques naturals o de 
llur valor astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una brillantor mínima.  
b) Zona E2: àrees incloses en àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda.  
c) Zona E3: àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana.  
d) Zona E4: àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta.  
e) Punts de referència: punts pròxims a les àrees de valor astronòmic o natural especial 
incloses en la zona E1, per a cadascun dels quals cal establir una regulació específica en 
funció de la distància a què es trobin de l’àrea en qüestió.  
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3. Els ajuntaments poden establir una zonificació pròpia en llur terme municipal, sempre que 
no disminueixi el nivell de protecció aprovat en virtut de l’apartat 2, llevat que hi concorrin 
causes justificades, d’acord amb el que sigui regulat per reglament.  
DISPOSICIONS ADDICIONALS QUARTA  
Els ajuntaments poden delegar en els consells comarcals la zonificació del terme municipal a 
què els autoritza l’article 5.3, en els termes que estableix la normativa sobre règim local.  
 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus: El consell comarcal participa en el règim de prestació del servei, de les plantes de 
tractament especial que hi hagin en el seu territori, i són beneficiaris de les accions socials i 
econòmiques. 

ARTICLE 14. ADDICIÓ DE L'ARTICLE 27 BIS A LA LLEI 6/1993 
S'afegeix un article 27 bis a la Llei 6/1993, amb el text següent:  
Article 27 bis. Fons econòmic 
"Els ajuntaments i els consells comarcals en el territori dels quals hi ha una instal·lació de 
tractament de residus industrials especials consistent en una planta de tractament 
fisicoquímic, incineració o deposició controlada participen en el règim de prestació del servei 
complint les funcions de control i vigilància de la instal·lació corresponent i són beneficiaris 
de les accions socials i econòmiques directament orientades a millorar la qualitat de vida de 
llurs ciutadans. Aquests ajuntaments són també beneficiaris d'un fons consistent en una 
aportació econòmica de caràcter variable, determinada per reglament en funció del sistema 
de la instal·lació i del nombre de tones que tracta anualment." 
 

• LLEI 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus: el consell comarcal té competències en 
matèria de residus en la regeneració d’espais degradats, la gestió de residus municipals, servei de 
deixalleria i recollida selectiva de residus municipals. 

ARTICLE 15. REGENERACIÓ D’ESPAIS DEGRADATS  
Per a regenerar els espais degradats per descàrregues incontrolades, els programes 
corresponents han d’atendre:  
a) Que el responsable directe de la regeneració és la persona que ha efectuat la descàrrega 
i, solidàriament, el productor o el posseïdor del residu.  
b) Que n’és responsable subsidiari el propietari de la finca on s’ha produït la descàrrega o, si 
s’escau, el titular del domini públic afectat.  
c) Que les actuacions de regeneració han d’ésser ordenades per l’ajuntament o, si s’escau, 
pel consell comarcal, on hi ha emplaçat l’espai degradat.  
d) Que l’acció de govern de la Generalitat encaminada a la regeneració dels espais 
degradats de Catalunya s’ha de dur a terme assistint els ens locals i cooperant-hi i, si això no 
és suficient, aplicant la subrogació o l’execució subsidiària que estableix l’article 136 de la 
Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya.  
ARTICLE 45. COMPETÈNCIES I FUNCIONS DE LA COMARCA  
-1 Correspon a la comarca la gestió dels residus municipals, en els supòsits de dispensa 
municipal del servei, de delegació dels municipis i d’assumpció d’aquest servei municipal per 
altres títols, d’acord amb la legislació de règim local.  
-2 Correspon al consell comarcal d’establir, en el seu programa d’actuació, els mecanismes 
d’actuació necessaris a fi d’assegurar subsidiàriament la prestació adequada del servei 
municipal descrit per l’article 38.  
-3 El consell comarcal ha de participar en l’elaboració i la gestió del programa del Govern de 
la Generalitat establert per l’article 6, en els termes d’aquesta Llei i en els del mateix 
programa.  
ARTICLE 46. SERVEI DE DEIXALLERIA  
-1 Els municipis de més de cinc mil habitants de dret, independentment o associadament i, si 
s’escau, els consells comarcals i l’Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del 
Tractament de Residus han d’establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la 
planta o les plantes necessàries per a la recollida dels residus explicitats en l’annex III.  
-2 Les plantes de deixalleria han de complir les prescripcions tècniques que siguin 
establertes pel Govern de la Generalitat.   
ARTICLE 47. RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS  
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-1 Per tal d’afavorir la valorització dels residus municipals, els municipis de més de cinc mil 
habitants de dret han d’instaurar la recollida selectiva en el servei de gestió dels residus 
municipals.  
-2 La recollida selectiva dels residus municipals s’ha d’implantar amb caràcter obligatori pel 
que fa al lliurament separat al servei de recollida dels residus orgànics.  
-3 La recollida selectiva de vidre, paper i cartó, plàstics, piles, metalls i altres matèries i 
substàncies susceptibles de valorització ha d’ésser implantada amb caràcter voluntari pels 
ajuntaments i consells comarcals, sens perjudici de la prestació del servei de deixalleria que 
es fixa en l’article 46.  
 

• LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals: el consell comarcal té competències en 
inspecció i vigilància dels animals de companyia. 

ARTICLE 27. INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA DELS ANIMALS DE COMPANYIA 
1. Corresponen als municipis o bé als consells comarcals o a les entitats locals 
supramunicipals, en el cas que els municipis els hagin cedit les competències, les funcions 
següents:  
a) Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia. 
b) Establir un registre censal dels gats, dels gossos i dels altres animals que es determinin 
per reglament, el qual ha d'estar a disposició de les administracions i les autoritats 
competents. 
c) Recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els animals salvatges 
urbans. 
d) Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment els 
establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, comissar els animals de 
companyia. 
2. Els ajuntaments i les organitzacions supramunicipals poden ordenar, amb l'informe previ 
del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, aïllar o comissar els animals de 
companyia si s'ha diagnosticat, sota criteri veterinari, que pateixen malalties transmissibles a 
les persones, sia per sotmetre'ls a un tractament curatiu adequat, sia per sacrificar-los, si cal. 
3. El Departament de Medi Ambient i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca poden 
dur a terme, quan hi concorrin circumstàncies excepcionals que puguin posar en perill el 
medi ambient o la sanitat animal, tasques d'inspecció als nuclis zoològics i comissar, si cal, 
els animals de companyia. S'ha de donar compte d'aquesta actuació a l'ens local del 
municipi on hi hagi l'animal de companyia afectat o el nucli zoològic de què es tracti, en un 
termini de quaranta-vuit hores. 
 

• Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural: El consell comarcal ha de realitzar un 
inventari de camins i pistes, se li ha de notificar quan es fan activitats organitzades en més d’un 
municipi i ha de formar part de la comissió consultiva. 

ARTICLE 11. SENYALITZACIÓ I INVENTARI 
1. L'administració que hagi establert les limitacions i les prohibicions a què fan referència els 
articles d'aquesta secció ha d'adoptar les mesures que calguin per a la senyalització 
adequada dels vials que tenen limitacions específiques i dels vials en què es prohibeix la 
circulació i ha d'assegurar-ne la publicitat.  
2. Els camins i les pistes objecte de limitacions o de prohibicions de pas han d'estar 
convenientment senyalitzats al començament, a l'acabament i, si escau, als accessos 
intermedis.  
3. Els consells comarcals, d'acord amb els municipis afectats, han d'elaborar un inventari 
dels camins i de les pistes que hi ha en els termes municipals de llurs comarques, en el qual 
ha de constar la titularitat, pública o privada, les servituds que tenen i la possibilitat 
d'utilització de cadascun d'ells.  
4. És condició indispensable per a incloure un camí no asfaltat en la xarxa de vies obertes al 
trànsit el compromís formal de l'administració competent sobre el manteniment del camí.  
5. La senyalització dels camins i els mapes comarcals de camins i pistes que resultin dels 
inventaris corresponents s'han d'homologar segons uns criteris de denominació, 
representació i simbologia comuns, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.  
ARTICLE 17. ACTIVITATS ORGANITZADES  
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1. Per a fer activitats organitzades de circulació motoritzada en grup cal l'aprovació prèvia del 
recorregut corresponent, sens perjudici de les condicions específiques establertes per altres 
normatives sectorials. Aquesta aprovació correspon, amb l'autorització prèvia de les 
federacions catalanes d'automobilisme i de motociclisme, segons escaigui, a l'ajuntament 
corresponent, si l'activitat afecta un sol municipi, o als consells comarcals, després d'haver 
estat delegats pels ajuntaments afectats, en el cas que afecti dos o més municipis o 
comarques. En tots els casos cal notificar-ho al Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca.  
2. Si el recorregut a què es refereix l'apartat 1 passa per un espai natural de protecció 
especial, l'aprovació correspon, pel que fa a aquest tram, a l'òrgan gestor de l'espai. En 
qualsevol cas, l'administració que autoritzi el recorregut pot introduir-hi modificacions o 
limitacions i incorporar-hi els condicionants específics que consideri necessaris per a evitar 
danys al medi natural.  
3. Els ajuntaments, els consells comarcals i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, en les condicions establertes pels apartats 1 i 2, a proposta dels òrgans de gestió 
dels espais naturals de protecció especial, si escau, poden suspendre provisionalment 
activitats ja autoritzades o part d'aquestes per circumstàncies meteorològiques, per incendis 
o per altres supòsits justificats per a la preservació del medi. Aquesta suspensió es pot 
ordenar amb caràcter definitiu si l'activitat comporta alteracions en el medi natural de 
reparació impossible o difícil. L'administració que acordi la suspensió de les activitats ho ha 
de comunicar als òrgans que hagin donat les autoritzacions corresponents, d'acord amb la 
normativa sectorial vigent.  
4. Tots els vehicles participants en l'activitat organitzada han de disposar d'una còpia de 
l'autorització expedida per l'administració que aprovi el recorregut, la qual han de mostrar als 
agents de l'autoritat si aquests els la demanen en el transcurs del trajecte.  
DISPOSICIONS ADDICIONALS TERCERA  
Es crea en cada comarca una comissió consultiva formada pels representants del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, del consell comarcal, dels ajuntaments i dels 
propietaris afectats, per mitjà de les organitzacions professionals agràries o sectorials o del 
Centre de la Propietat Forestal, amb la finalitat d'informar de les limitacions i les prohibicions 
a què es refereix l'article 8.2.  
 

• LLEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 
les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa 
al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental: Creació d’una comissió 
consultiva d’accés motoritzat al medi natural i incorporar als inventaris comarcals de camins i 
pistes forestals les autoritzacions o limitacions corresponents. 

Capítol III. Modificació de la Llei 9/1995, del 27 de juliol, d'accés motoritzat al medi natural 
ARTICLE 13. MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 
Es modifica la disposició addicional tercera de la Llei 9/1995, que resta redactada de la 
manera següent: 
"Tercera 
"Es crea a cada comarca una comissió consultiva d'accés motoritzat al medi natural formada 
per representants dels departaments implicats, del consell comarcal, dels ajuntaments, dels 
propietaris afectats, per mitjà de les organitzacions professionals agràries, forestals i 
sectorials, i també d'altres entitats, institucions o agents socials afectats, amb la finalitat 
d'informar de les limitacions i les prohibicions a què es refereix l'article 8.2, del catàleg de 
circuits i el calendari de proves a què es refereix l'article 23 i de l'inventari comarcal de 
camins a què es refereix l'article 11." 
ARTICLE 17. ADDICIÓ D'UNA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
S'afegeix una disposició addicional, la sisena, a la Llei 9/1995, amb el text següent: 
"Sisena  
"S'estableix el termini d'un any perquè els consells comarcals incorporin als inventaris 
comarcals de camins i pistes forestals les autoritzacions o les limitacions establertes per 
l'article 6.2." 
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• LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya: el consell comarcal pot incidir en la 
declaració d’utilitat pública o protectors de terrenys forestals. 

CAPÍTOL II. DELS TERRENYS FORESTALS D’UTILITAT PÚBLICA I DELS TERRENYS 
PROTECTORS  
ARTICLE 11  
11.1 Els terrenys forestals de propietat pública o privada que han d’ésser conservats i 
millorats per llur influència hidrològico-forestal poden ésser declarats d’utilitat pública o 
protectors mitjançant expedient previ instruït per l’Administració forestal d’ofici o a instància 
de l’entitat o la persona física o jurídica propietàries. En tots els casos han d’ésser escoltats 
els titulars dels terrenys o llurs representants i els ajuntaments i consells comarcals on 
radiquen les finques objecte de la declaració.  
11.2 El procediment establert per l’apartat 1 s’ha de seguir també per a llevar-los la 
qualificació d’utilitat pública o protectors.  
11.3 Els terrenys forestals declarats d’utilitat pública s’han d’inscriure en el Catàleg de 
Forests d’Utilitat Pública de Catalunya, les característiques del qual s’han de determinar per 
reglament.  
11.4 Els terrenys forestals declarats protectors s’han d’inscriure en el Catàleg de Forests 
Protectores de Catalunya, les característiques del qual s’han de determinar per reglament.  
 
 

• LLEI 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat: el consell comarcal té competències per elaborar els 
plans directors de mobilitat, donar suport als plans de mobilitat urbana, i formar part del consell 
territorial de la mobilitat. 

ARTICLE 7. ELS PLANS DIRECTORS DE MOBILITAT (PDM) 
1. Els plans directors de mobilitat tenen per objecte el desenvolupament territorialitzat de les 
Directrius nacionals de mobilitat. 
2. L'àmbit territorial dels plans directors de mobilitat és el que determinen les Directrius 
nacionals de mobilitat. 
3. El contingut mínim dels plans directors de mobilitat és el següent: 
a) Seguiment i gestió de la mobilitat de la zona.  
b) Ordenació del trànsit interurbà d'automòbils. 
c) Promoció dels transports públics col·lectius. 
d) Foment de l'ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu. 
e) Ordenació i explotació de la xarxa viària principal de la zona. 
f) Organització de l'aparcament intrazonal. 
g) Transport i distribució de mercaderies. 
4. El procés d'elaboració i tramitació dels plans directors de mobilitat s'ha d'establir per 
reglament, el qual ha de garantir la participació dels ens locals afectats, dels organismes i les 
entitats representatives en l'àmbit de la mobilitat, i dels departaments de la Generalitat les 
competències dels quals en poden quedar afectades. La iniciativa correspon a l'autoritat 
territorial de la mobilitat de l'àmbit corresponent o, en cas que aquest ens no hagi estat 
constituït, al consell comarcal, si l'àmbit coincideix amb el de la comarca, o al departament 
de la Generalitat competent en matèria d'infraestructures de mobilitat i transports en els 
altres casos. 
5. L'aprovació definitiva dels plans directors de mobilitat correspon al Govern, a proposta del 
departament competent en matèria d'infraestructures de mobilitat, un cop vistos els informes 
del Consell Català de la Mobilitat, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i 
la Comissió Catalana de Seguretat Viària. 
6. Els plans directors de mobilitat han d'ésser revisats sempre que es modifiquin les 
Directrius nacionals de mobilitat i, en tot cas, cada sis anys. 
7. Les determinacions dels plans directors de mobilitat han de ser incorporades pels 
instruments i els documents de planificació de rang inferior i, en general, pels instruments de 
planejament urbanístic o sectorial. 
ARTICLE 9. ELS PLANS DE MOBILITAT URBANA (PMU) 
1. Els plans de mobilitat urbana són el document bàsic per a configurar les estratègies de 
mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. 
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2. L'àmbit territorial dels plans de mobilitat urbana és el del municipi o, amb l'acord 
corresponent dels ajuntaments afectats, el de diversos municipis amb un esquema de 
mobilitat interdependent, tant si integren una àrea urbana contínua com si no n'integren cap. 
3. El contingut dels plans de mobilitat urbana s'ha d'adequar als criteris i les orientacions 
establerts pels plans directors de mobilitat de llur àmbit i, si escau, als plans específics, i ha 
d'incloure un pla d'accés als sectors industrials de llur àmbit territorial. 
4. La iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana correspon als 
ajuntaments. 
5. En el procés d'elaboració dels plans de mobilitat urbana ha de restar garantida la 
participació del consell territorial de la mobilitat o bé, en cas que aquest ens no hagi estat 
constituït, la consulta al consell comarcal corresponent i als organismes, les entitats i els 
sectors socials vinculats a la mobilitat. Abans d'aprovar-los, cal l'informe de l'autoritat 
territorial de la mobilitat de llur àmbit territorial o, en cas que aquest ens no hagi estat 
constituït, del departament de la Generalitat competent en matèria d'infraestructures i serveis 
de transport. En aquest informe, l'ens corresponent s'ha de pronunciar sobre la coherència 
del pla amb els criteris i les orientacions establerts pel corresponent pla director de mobilitat i 
hi ha de vetllar. 
6. L'elaboració i l'aprovació dels plans de mobilitat urbana són obligatòries per als municipis 
que, d'acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, 
hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. 
7. Els plans de mobilitat urbana s'han de revisar cada sis anys. 
ARTICLE 23. ELS CONSELLS TERRITORIALS DE LA MOBILITAT 
1. Els municipis, les agrupacions de municipis, els consells comarcals, les entitats 
metropolitanes i les autoritats territorials de mobilitat poden constituir, en l'àmbit del territori 
de llurs plans de mobilitat urbana o llur pla director de mobilitat, consells territorials de 
mobilitat, com a òrgans de consulta i participació dels diferents agents representatius dels 
organismes i les entitats vinculats amb aquesta matèria i dels ciutadans. 
2. La composició i el règim orgànic i funcional dels consells territorials de mobilitat han 
d'ésser determinats per l'ens promotor corresponent de manera que el nivell de participació 
cívica i social que els sigui propi resti garantit. 
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5.2.4. Competències i facultats que incideixen en l’àmbit de les competències 
municipals 
El Consell Comarcal té competències que incideixen en l’àmbit de les competències municipals. Així, 
es pretén crear mecanismes per suplir la capacitat de determinats ens locals per prestar els serveis 
obligatoris que imposa la Llei als municipis, i impulsar l’establiment i la gestió més eficaç dels serveis 
públics municipals en general: 
• Activitats i serveis municipals susceptibles d’ésser exercits per la comarca mitjançant conveni o 

delegació: 
- Ordenació del territori i urbanisme: senyalització viària i ordenació del trànsit, i inspecció 

d’obres i activitats classificades. 
- Salut pública i el medi ambient: recollida i tractament dels residus sòlids urbans, neteja, 

tancament i regeneració d’abocadors incontrolats, neteja viària i la gestió de depuradores 
municipals i supramunicipals. 

• Establiment i prestació dels serveis supramunicipals, complementaris dels municipals 
- Adquisició de maquinària, vehicles i instrumental tècnic necessari per a prestar els serveis 

obligatoris o les actuacions públiques municipals 
- Establiment d’oficines tècniques per a la realització d’assessorament en matèria d’estudis i 

projectes 
- Activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques i que es 

relacionen en l’article 68 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril. 
• Serveis municipals susceptibles dels utilitzats per la comarca mitjançant conveni amb els seus 

municipis 
• Obres d’infraestructura general o complementària 
Preveure i regular la construcció d’obres d’infraestructura general que beneficiïn al conjunt de la 
comarca, i també a aquelles obres d’infraestructura vinculades a les activitats municipals necessàries 
perquè els municipis puguin exercir les seves competències 
• Coordinació dels serveis municipals entre ells 
Coordinació dels serveis municipals per contribuir a l’extensió, l’economicitat i a l’increment de 
l’eficàcia, sense vulnerar l’autonomia dels ajuntaments en la gestió de les seves competències. 
Per tal que el Consell Comarcal del Gironès pugui coordinar els serveis municipals entre ells cal: 
- Que les activitats o els serveis locals transcendeixin l’interès propi del municipi 
- Que les activitats o els serveis locals incideixin o condicionin rellevantment les competències de 

les altres administracions 
- Que es tracti d’activitats o serveis corresponents a competències concurrents o complementàries 

de les de la comarca 
- Que existeixi interès comarcal en la coordinació de serveis 
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5.3. Coordinació administrativa entre àrees del Consell Comarcal del Gironès 
La coordinació entre les diferents àrees del Consell Comarcal es realitza a través dels següents 
òrgans: 
- Consell de Presidència: els respectius responsables d’àrea, juntament amb el president del 

Consell Comarcal, es reuneixen amb una periodicitat quinzenal (o un cop al mes) per tractar els 
temes que afecten a les diferents àrees. Són reunions de tipus polític, doncs no existeix un 
protocol entre àrees per establir reunions entre àrees a nivell tècnic. 

- Comissió Informativa: la comissió informativa de les diferents àrea es reuneix abans de cada Ple. 
Es debaten els diferents temes que es tractaran en el Ple. 

- Ple: el Ple es reuneix un cop cada 2 mesos per tal de tractar aquells temes que afecten al conjunt 
de la comarca. 

 
 
5.4. Gestió ambiental als serveis comarcals 
5.4.1. Anàlisi del control de les activitats industrials de la comarca 
D’acord amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, 
LIIAA, (DOGC núm. 2598 de 13/03/98) que transposa la Directiva 96/61/CE, relativa a la prevenció i 
control integrat de la contaminació (IPPC) i els reglaments que la desenvolupen, les empreses han 
d’obtenir una autorització administrativa en la que es fixen uns nivells màxims de contaminació 
permesos, han de renovar la tecnologia per tal de reduir les emissions i realitzar una sèrie de controls 
i revisions periòdics. Aquest nou model impulsa la descentralització, la coordinació entre les 
administracions públiques competents en la matèria i la simplificació dels procediments. 
En funció de l’impacte de l’activitat sobre el medi es classifiquen les activitats en tres annexes, de 
manera que per cada annex es defineix un règim d’autorització diferent, i es determina l’administració 
que l’autoritza.  
• Activitats amb incidència ambiental elevada o Annex I, subjectes a una autorització ambiental i 

control ambiental. Han de sol·licitar a l’ajuntament l’autorització ambiental que serà tramitada i 
autoritzada pel Departament de Medi Ambient amb un informe perceptiu de l’ajuntament. 

• Activitats amb incidència ambiental moderada o Annex II, subjectes a una Llicència Ambiental i 
control ambiental, dividides en Annex II.1 i Annex II.2. En ambdós casos han de sol·licitar la 
llicència a l’Ajuntament, si bé aquesta es tramita al Departament de Medi Ambient si es tracta d’un 
annex II.1 o al propi Ajuntament si es tracta d’un annex II.2. En el cas de municipis de menys de 
50.000 habitants, o bé aquells ajuntaments que així ho tinguin atribuït, les activitats de l’annex II.2 
es tramitaran al Consell Comarcal. 

• Activitats amb incidència ambiental baixa o Annex III, que queden subjectes al règim de permís 
ambiental municipal el qual es tramita a l’Ajuntament. 

La nova normativa efectua un clar repartiment de funcions entre l’Administració de la Generalitat i 
l’Administració local per tal de que no es produeixi una superposició d’actuacions. 
La Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental es va reunir 10 vegades al llarg de l’any 2004 i els 
projectes presentats per a la sol·licitud de llicència ambiental van ser 77 expedients. 
 
5.4.2. Implantació d’un sistema de gestió mediambiental segons el Reglament EMAS 
El Consell Comarcal del Gironès està implantant un sistema de gestió mediambiental segons el 
Reglament (CE) 761/2001, de 19 de Març de 2001, pel que es permet que les organitzacions 
s’adhereixin amb caràcter voluntari a un Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Ambiental (EMAS).  
L’abast del sistema de gestió és el següent:  
- Les oficines de les diferents àrees de la seu del Consell Comarcal del Gironès: es realitzarà una 

identificació dels aspectes ambientals significatius amb l’objectiu de contribuir a la millora contínua 
de la gestió ambiental de la institució. 

- Els serveis públics que es presten per delegació des de l’àrea de medi ambient: es realitzarà una 
identificació dels aspectes ambientals significatius, es definiran unes condicions de contractació 
en aspectes ambientals amb l’objectiu de reduir la contaminació  pels concessionaris que porten 
aquests serveis i es definiran, així mateix, unes mesures de seguiment dels condicionants 
ambientals. 



272 Agenda 21 de la comarca del Gironès 
Document I: Descripció i diagnosi dels vectors de sostenibilitat  

 

Els objectius que ha establert el Consell Comarcal per a la millora continua de la seva gestió 
mediambiental són, a grans trets, els que s’indiquen a continuació: 
- Augmentar l’eficàcia de la recollida selectiva 
- Reducció del consum de l’aigua  
- Minimització de l’ús de paper 
- Definició i implantació d’un sistema de “Compra Verda” 
- Optimització de l’ús d’herbicides 
- Minimització del consum d’energia 
Actualment, es disposa de la documentació del sistema, i s’ha iniciat la fase de formació del personal. 
S’ha previst la certificació del sistema a mitjans de l’any 2006. 
 
5.4.3. Anàlisi del grau de seguiment i control de consums en dependències comarcals  
L’Administració ha de servir com a exemple en l’optimització dels recursos energètics, de l’aigua i en 
la producció de residus del municipi i per altra banda el consell comarcal té un paper clau en la 
promoció de polítiques d’eficiència dels recursos. 
Actualment, el Consell Comarcal del Gironès no porta un control exhaustiu dels consums energètics ni 
dels consums d’aigua de les dependències d’àmbit comarcal. No obstant això, a partir de la 
implantació del sistema de gestió mediambiental (EMAS), es procedirà a portar un control dels 
consums d’aigua i d’energia, entre d’altres, de l’edifici principal del Consell Comarcal. 
 
5.4.4. Utilització de criteris ambientals  
El Consell Comarcal del Gironès disposa únicament d’una ordenança relativa al medi ambient, que és 
l’Ordenança fiscal número 4, corresponent a l’activitat d’informació i a la inspecció d’establiments 
sotmesos i no sotmesos a la Llei d’Intervenció integral de l’administració ambiental. 
Així mateix, es disposa del Reglament d’ús de les deixalleries, el qual es troba en fase de revisió. 
Actualment, des del Consell Comarcal no s’utilitza cap criteri mediambiental en matèria de compres. 
En la implantació del sistema de gestió mediambiental EMAS està previst un protocol de “compra 
verda” de tots els subministraments que es comprin des del Consell Comarcal, ja sigui material 
d’oficina, mobiliari urbà, etc. 
 
 
5.5. Òrgans de coordinació i gestió supramunicipals 
A la comarca del Gironès es troben representades diverses administracions i organismes d’àmbit 
supramunicipal amb competències en l’àmbit del Medi Ambient: el Ministeri de Medi Ambient, la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient 
de les Comarques de Girona o el mateix Consell Comarcal. S’ha de tenir en compte que la majoria de 
les competències relacionades amb el medi ambient i la gestió territorial han estat traspassades pel 
Govern de l’Estat a la Generalitat de Catalunya. 
 
• El Ministeri de Medi Ambient és el responsable de transposar les directives europees, 

dictaminar les normatives bàsiques, fomentar les energies renovables, regular els sòls, gestionar 
les infraestructures generals, etc. 

• El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (DMAH) 
s’estructura en la direcció de serveis i quatre Direccions Generals (DG): DG d’Habitatge, DG de 
Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, DG de Qualitat Ambiental, DG de Medi Natural. 
A part de les direccions generals, hi ha set organismes més que depenen del DMAH que són els 
següents: 
- L’Agència Catalana de l’Aigua 
- L’Agència de Residus de Catalunya 
- Aigües Ter Llobregat 
- El Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient 
- Forestal Catalana, S.A. 
- El Centre de la Propietat Forestal 
- El Servei Meteorològic de Catalunya 
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En quant a competències ambientals assumides principalment o exclusivament per la 
Generalitat de Catalunya, es troba el cas de la contaminació atmosfèrica (Direcció General de 
Qualitat Ambiental).  
La gestió dels residus industrials, sanitaris i ramaders, i les taxes dels residus també depèn de la 
Generalitat de Catalunya (Agència de Residus de Catalunya). 
Certs aspectes del vector aigua són també competència del DMAH, concretament els recursos 
hídrics, els abocaments a llera pública i el cànon de l’aigua són competència de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.  

• La Diputació de Girona no té competències directes en els municipis de la província, però els 
dóna suport tècnic i financer. També fomenta l’educació ambiental a les escoles a partir de 
programes de descoberta de l’entorn. 
En aquest cas, la Diputació de Girona dóna el suport necessari en la redacció de l’Agenda 21 
Comarcal del Gironès. 

• El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), està 
integrat per un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona. 
El CILMA es va crear amb l’objectiu que tots els ens locals puguin participar en la definició de les 
accions estratègiques que s’hauran d’impulsar des de tots els nivells: local, comarcal i 
regional/territorial, amb la complicitat dels ciutadans. 
El CILMA s’estructura a través dels següents òrgans: 
Assemblea General: És l'òrgan sobirà de l'associació. Els seus membres en formen part per dret 
propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la Diputació, que en tindrà tres. Els 
representants de les comarques i els municipis associats necessàriament hauran d'ésser alcaldes 
o regidors. 
Junta Executiva: Regeix, administra i representa el Consell, i està formada pel President, per tres 
representants de la Diputació i  per Representants dels ens associats (un per cadascuna de les 
vuit comarques de Girona i sis pels municipis associats). 
Comissions: Les comissions estan constituïdes per alcaldes i regidors dels municipis gironins 
interessats a debatre, treballar i aplicar polítiques ambientals amb d’altres municipis de similars 
característiques socioecològiques i amb interessos comuns. 
S’han creat les següents comissions, coordinades per membres de la Junta Executiva: Aigua, 
Carta de Tossa -Litoral-, Eficiència Energètica i Energies Renovables, Infraestructuras, Mobilitat, 
Qualitat Ambiental, Residus, Sensibilització i educació ambiental 
Fòrums: Els fòrums tenen la finalitat de fer partícips els sectors industrial/productiu, el món 
empresarial, l’agrari-ramader-pesquer, les associacions professionals, els sindicats, les 
organitzacions de defensa del medi ambient i la ciutadania en general, per tal d’afavorir la seva 
sensibilització i educació ambiental. 
Xarxa Tècnica: Està formada pels tècnics en medi ambient dels consells comarcals, en 
representació de tots els municipis de la seva comarca. També hi poden participar tècnics 
municipals i altres professionals acreditats en la matèria que es tracti. 
Secretaria Tècnica: Entre les tasques pròpies de la Secretaria Tècnica hi trobem les de facilitar i 
coordinar els espais de trobada, actuar com a canal de comunicació interna –entre els òrgans– i 
externa mitjançant la difusió de les activitats i serveis, donar suport a la definició de plans i 
programes d’actuació, dinamitzar una xarxa comunicativa d’intercanvi d’experiències entre 
municipis i interconnectant-los amb altres xarxes existents, establir i difondre pautes, criteris i 
guies tècniques de gestió ambiental, articular mecanismes d’implicació i participació ciutadana, o 
establir convenis de cooperació tècnica i econòmica entre els municipis i organismes 
supramunicipals. 
Des del CILMA s’organitzen diverses jornades, seminaris, taules rodones, cursos de formació, etc. 
de temàtiques relatives al medi ambient d’interès general. 

• El Consell Comarcal del Gironès és membre de la comissió executiva de diversos consorcis 
existents a la comarca, com són el Consorci de les Gavarres, el Consorci Alba-Ter i el Consorci 
Ardenya-Cadiretes. Així mateix, està prevista la seva inclusió en el Consorci Vies Verdes, el 
Consorci Volcà de la Crosa i el Consorci ATM, tots ells en fase de creació. 
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B. Diagnosi  
 
 

 EL CONSELL COMARCAL COM A ENS SUPRAMUNICIPAL 
El Consell Comarcal del Gironès integra els municipis de la comarca, aportant autonomia organitzativa 
i assumint competències supramunicipals - pròpies o delegades per altres administracions -, que 
afavoreixen la gestió del territori. Així doncs, es tenen competències en àrees socials (ocupació, 
cultura, esports, joventut), turisme, hisenda, salut, i medi ambient. 
 
En matèria de medi ambient, el Consell Comarcal pot actuar en els vectors de sorolls, zonificació 
lumínica, residus, animals de companyia, camins i pistes, accés motoritzat al medi natural, declaració 
d’utilitat pública o protectors de terrenys forestals i mobilitat. Actualment, el Consell Comarcal ha 
actuat en totes aquestes àrees pel Ajuntaments que ho han sol·licitat, però les despeses en l’àrea de 
medi ambient són principalment en l’àmbit de la gestió de residus i la recollida selectiva. 
 
En general, s’ha detectat una manca de transversalitat en els projectes del Consell Comarcal ja que 
no es realitzen reunions entre àrees a nivell tècnic. Recentment, però, els serveis tècnics han creat 
una ponència comarcal d’avaluació ambiental, per tal de tramitar els expedients de llicència ambiental 
dels municipis de menys de 50.000 habitants, segons el que especifica la Llei 3/1998, en la qual 
també hi participa l’àrea de medi ambient. 
 
També s’ha detectat una manca de participació ciutadana, doncs no existeix un Consell o Fòrum de 
participació ciutadana a nivell comarcal. Cal dir que la present Agenda 21 comarcal impulsarà la 
participació ciutadana sectorial i territorial. 
 
En canvi, el Consell Comarcal del Gironès forma part del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient (CILMA), una associació que agrupa diferents administracions per tal d’estudiar les noves 
accions estratègiques que afecten a la comarca i a la província de Girona, sempre recolzats pels 
ciutadans.  
 

 IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL AL CONSELL COMARCAL   
Actualment, el Consell Comarcal del Gironès no porta un control exhaustiu dels consums energètics ni 
dels consums d’aigua de les dependències d’àmbit comarcal i no s’utilitza cap criteri ambiental en 
matèria de compres. 
 
De totes maneres, el Consell està implantant un sistema de gestió ambiental EMAS a les oficines de 
les diferents àrees de la seu del Consell Comarcal del Gironès i als serveis públics que es presten per 
delegació des de l’àrea de medi ambient. Els objectius que s’han plantejat per al 2006 és augmentar 
l’eficàcia de la recollida selectiva, reducció del consum d’aigua, minimització de l’ús de paper, definició 
i implantació d’un sistema de “compra verda”, optimització de l’ús d’herbicides i minimització del 
consum d’energia. 
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C. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Competència supramunicipal en diferents àmbits: social, turisme, hisenda, salut i 
mediambient 

- Inclusió en el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient) 

- Creació d’un Sistema d’Informació Geogràfica a partir de l’Agenda 21 comarcal per tal de 
donar accés a la informació continguda en aquesta 

- Realització de campanyes de sensibilització de la població i educació ambiental 

- Creació de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental 

 

Punts febles 

- Dificultat en l’accessibilitat a la informació pública municipal i comarcal degut a la manca 
d’organització d’aquesta informació 

 

Oportunitats 

- Implantació d’un sistema EMAS de gestió ambiental al Consell Comarcal 

- Les competències en medi ambient són molt àmplies: sorolls, contaminació lumínica, 
residus, animals de companyia, mobilitat, accés al medi natural, etc. 

- La utilització del Pla Director de Connectivitat del Gironès amb l’objectiu d’ordenar el 
territori per tal de conservar la connectivitat ecològica i la permeabilitat entre els espais 
amenaçats 

- Afavoriment de la participació ciutadana amb la nova Agenda 21 Comarcal 

 

Amenaces 

- Manca de transversalitat entre àrees del Consell Comarcal 

- Manca de participació ciutadana en els projectes del Consell Comarcal 
 


