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0. Introducció al procés d’Agenda 21 Local 

0.1. Antecedents 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

Per tal d’encaminar-se cap a un desenvolupament sostenible, els municipis de Campllong, 
Riudellots de la Selva i Sant Andreu Salou s’han adherit de forma conjunta als principis de la 
Carta d’Aalborg i al programa d’ajuts de la Diputació de Girona, per tal d’elaborar les Agendes 
21 locals de cadascun d’aquests municipis.  

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

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

L’Ajuntament de Campllong s’adhereix a la Carta d’Aalborg en data de 28 juliol de 2005, 
prenent el compromís d’implantar la seva Agenda 21 Local. Amb aquesta finalitat demana la 
sol·licitud de redacció del PALS a la mateixa data i s’adhereix el 23 de maig del 2006 al 
Programa de suport de la Diputació de Girona per a la redacció de Plans d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat, juntament amb Riudellots de la Selva i Sant Andreu Salou. L’Ajuntament de 
Campllong actua com a soci integrant de la iniciativa supramunicipal, juntament amb el de la 
Sant Andreu Salou, mentre que el paper d’Ajuntament principal d’aquesta iniciativa recau al de 
Riudellots de la Selva. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

0.3. Metodologia 

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

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

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

Elaboració d’un Pla de Participació i Comunicació per tal de dinamitzar la participació ciutadana 
i un programa de difusió, que es desenvoluparà de manera paral·lela a la redacció dels treballs 
del PALS. L’objectiu no és altre que implicar el màxim nombre de ciutadans i ciutadanes de 
Campllong. 
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Avaluació d’un programa d’indicadors de sostenibilitat que permetin mesurar i contrastar 
l’aplicació efectiva del PALS, i a la vegada ser un instrument per comparar la situació ambiental 
dels diferents municipis de les comarques gironines, i creació d’una Comissió de Seguiment de 
l’Agenda 21, que vetlli per la materialització dels compromisos adquirits i que incentivi 
permanentment la participació ciutadana. 

 

Fases de treball de l’Agenda 21 Local de Campllong 

• Fase inicial  

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

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

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

• Fase de redacció de l’auditoria municipal 

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

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

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

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

• Fase d’execució i avaluació  

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

• La participació ciutadana 

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

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

1.1. Emmarcament geogràfic 

El terme municipal de Campllong, que té una superfície de 8,65 km2, es troba ubicat, a la 
comarca dl Gironès, dins la província de Girona. 

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

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Concretament, el municipi es troba a la conca mitjana de l’Onyar, que el limita per l’oest, just 
al límit amb la comarca de la Selva. Tradicionalment, ha estat un municipi dedicat a 
l’agricultura i la ramaderia, que s’ha caracteritzat per un reduït poblament, que en els darrers 
segles ha seguit l’evolució dels municipis rurals de Catalunya. No obstant això, en els darrers 
anys el municipi ha experimentat un clar procés de recuperació, en el que a més de l’activitat 
agrícola i ramadera, s’hi ha instaurat una activitat industrial potent, que ha donat un fort 
impuls a l’economia local.  

Així mateix, la seva situació, propera a l’eix de comunicacions que formen el corredor 
d’infraestructures del litoral català, així com la seva proximitat a ciutats de la importància com 
Girona, han propiciat que la població hagi augmentat, paral·lelament al nivell de construccions 
presenta, i als serveis oferts per part de l’ajuntament. 
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1.2. Límits geogràfics 

Limita al nord amb el municipi de Fornells de la Selva, a l’est amb el de Llambilles i Cassà de la 
Selva, al sud amb el de Sant Andreu Salou i a l’oest amb el de Riudellots de la Selva, ja en la 
comarca de la Selva.  

Figura 1.2-1: Terme municipal de Campllong 

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

A. Memòria Descriptiva 

2.1. Clima i meteorologia 

Dins del conjunt de Catalunya el municipi de Campllong se situa en el domini climàtic 
anomenat com a Mediterrani Prelitoral Nord (MARTIN VIDE, 1992. Figura 2.1-1), el qual es 
caracteritza per presentar precipitacions mitjanes anuals compreses entre 750 i 1000 mm i 
que es donen sobretot durant la primavera i la tardor. Les temperatures mitjanes anuals 
oscil·len entre els 14º i 15º C. 

Figura 2.1-1: Divisions climàtiques de Catalunya 

 
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. 

 

Per a caracteritzar els trets climàtics de Campllong s’han emprat les dades de l’estació 
meteorològica del municipi veí Cassà de la Selva, les coordenades UTM de les qual són X: 
494050, Y: 4636080 i Z: 176 m. 

En la Figura següent es presenta la situació de les estacions meteorològiques pertanyents a la 
XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques), que gestiona el Servei Meteorològic 
de Catalunya, respecte el Terme Municipal de Campllong. 
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Figura 2.1-2: Localització d’estacions meteorològiques 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Servei de meteorologia de Catalunya. 

 

2.1.1. Temperatura 

El Terme Municipal de Campllong presenta hiverns amb temperatures mitjanes que oscil·len 
entre els 5º i els 10º i estius amb temperatures mitjanes que oscil·len entre els 20º i 25º. 

Figura 2.1-3: Evolució de les temperatures (Dades de Cassà) 

 
Font: Servei de meteorologia de Catalunya. 

 

La temperatura mitjana dels anys estudiats (entre els 2001 i el 2007) des del mínim de Gener 
ascendeix fins arribar al màxim en el mes de Juliol. A partir d’aquest mes torna a descendre 
gradualment fins als mínims d’hivern.  

S’aprecia que dels set anys estudiats cal destacar les elevades temperatures de tot l’estiu de 
2003 i les del Juliol de 2006. També cal esmentar l’hivern relativament suau de l’any 2001. 
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Tot i les anomalies esmentades per als anys 2001, 2006 i 2007 les temperatures anuals 
mitjanes, en el període estudiat, han oscil·lat entre els 12,7º i els 14,5º, és a dir, han estat 
lleugerament inferiors a les pròpies del domini climàtic Mediterrani Prelitoral Nord, les quals 
oscil·len entre els 14º i 15º (veure Figura 2.1-4). 

Figura 2.1-4: Temperatures mitjanes anuals a Catalunya 

 
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. 

 

2.1.2. Precipitacions 

La mitjana de les precipitacions registrades entre el 2001 i 2007 mostra que els mesos de més 
pluviometria es corresponen als de la tardor i també als de primavera, tot i que en aquest 
període també hi ha hagut anys en els que s’han produït màxims de precipitació en el mes de 
Febrer. Tot i això cal dir que en aquest període s’han produït força anomalies respecte el que 
es pot considerar com a habitual en un tipus de clima com el de Campllong. D’aquesta forma 
cal esmentar la baixa pluviometria de l’any 2001, tant en els mesos de Primavera com els de 
tardor. També cal mencionar la baixa pluviometria durant la primavera del 2006 i durant la 
tardor del 2004 i 2007 (veure Figura 2.1-5). 
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Figura 2.1-5: Evolució de les precipitacions (dades de Cassà) 

 
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. 

 

Les anomalies esmentades han propiciat que durant el període esmentat la mitjana de 
precipitacions anuals sigui de 733,18 mm, lleugerament inferiors a les pròpies del domini 
climàtic Mediterrani Prelitoral Nord, que solen oscil·lar entre els 750 i 1000 mm anuals (veure 
Figura 2.1-6). 

Figura 2.1-6: Precipitacions mitjanes anuals a Catalunya 

 
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. 

 

En el climodiagrama que es presenta en la Figura 2.1-7 es pot observar que l’època de 
temperatures més elevades coincideix amb l’època de menys precipitació, és a dir, a l’estiu i 
sobretot en el mes de Juliol. També s’observa com els màxims de precipitació coincideixen 
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amb els equinoccis, tot i que, com a mínim en el què portem de dècada dels 2000, al Febrer 
també es produeix un alt pel que fa a les precipitacions. 

Figura 2.1-7: Climodiagrama Campllong 

 
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. 

 

2.1.3. Humitat relativa 

La zona Campllong presenta una humitat relativa que al llarg de l’any oscil·la aproximadament 
entre el 70% i el 90%. El període en què és més baixa coincideix amb els mesos d’estiu, entre 
el Juny i l’Agost i el període en el qual és més alta es correspon a finals de la tardor i principis 
de l’hivern. 

Figura 2.1-8: Evolució de la humitat relativa (dades de Cassà) 

 
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. 
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2.1.4. Vents 

Com es pot observar a la Figura 2.1-9, segons es desprèn d’aquestes dades, la velocitat del 
vent en aquesta part de la depressió de la Selva és més alta en els mesos de primavera i 
d’estiu, sobretot en els de primavera en els quals s’assoleixen velocitats mitjanes de 1,8 m/s. 
En canvi el període en què la velocitat és més baixa es correspon a principis de l’hivern on la 
velocitat mitjana del vent és d’uns 1,2 m/s. 

Figura 2.1-9: Evolució de la velocitat del vent (dades de Cassà) 

 
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. 

 

Pel que fa a la direcció del vent, segons les dades de 2003 de l’estació meteorològica de Cassà 
de la Selva, la direcció predominant va ser de NE-E durant els mesos de Gener i Febrer i de 
direcció predominant E a la resta de mesos de l’any. 

 

2.1.5. Irradiació solar 

Com es representa a la Figura 2.1-10 en el període comprès entre el 2001 i el 2003 la 
irradiació solar màxima es va donar entre el mes de Maig i el mes d’Agost, situant-se el punt 
àlgid en el mes de Juny. En aquest període el valor d’aquest paràmetre va oscil·lar entre els 20 
i 25 MJ/m2. A partir del mes de Juny el valor va disminuint a mesura que s’escurça el dia, 
assolint-se el valor mínim en el mes de Desembre, el qual va ser d’entre 5 i 6 MJ/m2. 

El valor mitjà anual d’irradiació solar, entre els anys 2001 i 2003, va ser de 13,70 MJ/m2, 
lleugerament inferior als valors que solen ser habituals en aquesta àrea situada dins del domini 
climàtic Mediterrani Prelitoral Nord que, tal com s’observa en la Figura 2.1-11, aquests valors 
es troben compresos entre 14 i 15 MJ/m2. 
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Figura 2.1-10: Evolució de la irradiació solar 

 
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. Dades de Cassà de la Selva 

 

Figura 2.1-11: Irradiació solar mitjana anual a Catalunya 

 
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya. 
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2.2. Geologia i geomorfologia 

2.2.1. Marc geològic general 

El municipi de Campllong es troba situat dins la depressió de la Selva, concretament en el 
sector E-NE. Aquesta depressió es correspon a una fossa tectònica formada, després de 
l’orogènia alpina i com a conseqüència d’esforços distensius, a l’interior de la part septentrional 
dels Catalànids limitant a l’extrem N amb la Serralada Transversal.  

La part N dels Catalànids es troba formada per un sòcol d’edat paleozoica, representat per 
materials sedimentaris lleugerament metamorfitzats (esquistos, gresos i conglomerats) 
corresponents al Cambroordovicià i a l’Ordovicià Superior. Aquestes roques es troben intruïdes 
per granitoïds tardo-hercinians. D’aquesta forma el sòcol paleozoic metasedimentari es troba 
representat tant en el massís de les Gavarres, que delimita amb la depressió de la Selva en el 
sector NE, com en la part N del massís de les Guilleries que delimita amb la depressió al sector 
NW. El sòcol intrusiu de composició granítica es troba representat més al S, tant en el massís 
del Montseny-Guilleries, que delimita amb la part W de la depressió, com també a les 
serralades de la Selva marítima, que delimiten amb la part E i S de la depressió de la Selva. 

La Serralada Transversal es desenvolupa, seguint una direcció E-W, al N de les Guilleries i de 
les Gavarres, limitant amb l’extrem N de la depressió de la Selva als voltants de la ciutat de 
Girona. A diferència dels massissos que conformen els Catalànids, que com s’ha dit es troben 
formats per materials paleozoics, les roques que constitueixen la serralada Transversal són 
d’origen sedimentari i són del Paleocè i de l’Eocè.  

A finals de l’Eocè, a causa de l’actuació de l’orogènia alpina, s’aixecaren els sistemes 
muntanyosos que en l’actualitat envolten la depressió de la Selva. A la Serralada Transversal, 
que es pot considerar una serralada subpirinenca, es formaren estructures tectòniques 
compressives de direcció E-W (com les del Pirineu) que afectaren a la cobertora sedimentària 
d’edat paleògena. En canvi als Catalànids la tectònica alpina fracturà i compartimentà en blocs 
tant el sòcol paleozoic metasedimentari com el sòcol granític cristal·lí. 

Els esforços distensius postorogènics propiciaren la formació de grans blocs esfondrats a 
l’interior de les serralades, originant-se depressions intramuntanyoses (fosses tectòniques) 
delimitades per blocs aixecats. La depressió de la Selva es correspon a la depressió 
intracatalànida situada més al N d’aquesta serralada, delimitant amb la Serralada Transversal 
a l’extrem septentrional. Per tant, els marges de la depressió es corresponen a superfícies de 
fractures distensives de direcció NW-SE i NE-SW que en l’actualitat es troben parcialment 
fossilitzades pels sediments que reblenen la depressió. 

El rebliment de la depressió de la Selva es realitzà durant el Neogen (Miocè i Pliocè). A la 
conca s’hi instaurà un règim endorreic i s’anà reblint de materials procedents de l’erosió de les 
serralades que l’envoltaven. Els cursos fluvio-torrencials foren els principals agents erosius i de 
transport i aquests formaren sistemes de ventalls al·luvials a l’entrar en contacte amb les 
zones planeres de la conca sedimentària. Per tant, els dipòsits neògens es troben formats per 
una alternança de gresos i lutites amb intercalacions de conglomerats en el centre de la conca 
i per materials més grollers (conglomerats i gresos) en les àrees marginals. 

Els dipòsits neògens de rebliment no només fossilitzen les grans fractures marginals que 
delimiten la depressió amb els sistemes muntanyosos del voltant, sinó que també recobreixen 
fractures d’ordre secundari formades durant i després de l’orogènia alpina i que afecten el 
sòcol paleozoic de la conca.  

Durant el Quaternari s’anà configurant la xarxa de drenatge superficial actual, que en la 
depressió de la Selva la conforma d’una banda la subconca de l’Onyar en la part N i E, riu que 
s’uneix al Ter a Girona, i d’altra banda la subconca de la riera de Santa Coloma en la part SW, 
curs d’aigua afluent de la Tordera. Els dipòsits al·luvials d’aquests cursos d’aigua i dels seus 
afluents (graves, sorres, argiles i llims) recobreixen parcialment els dipòsits neògens de 
rebliment de la depressió i en les àrees marginals també recobreixen al sòcol granític tardo-
hercinià. 
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En la Figura 2.2-1 es presenta un esquema geològic de la part central de la depressió, en la 
qual se situa el municipi de Campllong. D’aquesta forma s’observa tant el centre de la 
depressió, reblerta per sediments neògens, com les àrees marginals de la mateixa, on aflora el 
substrat granític tardo-hercinià. 

Figura 2.2-1: Esquema i tall geològic de la depressió de la Selva 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Fulles de Santa Coloma de Farners i de Cassà de la Selva. 

 

En el tall geològic de la Figura anterior s’observa que els materials neògens, formats per sorres 
arcòsiques i argiles semiconsolidades amb nivells de conglomerats fossilitzen el substrat 
granític present en el sòcol de la depressió. A l’àrea de Campllong el substrat es troba a una 
fondària d’uns 140 m (MENCIÓ, 2005).  

El sòcol granític es troba afectat en fondària per fractures i en la part superior es troba alterat 
a sauló. 

Els materials quaternaris relacionats amb el riu Onyar i els seus afluents consisteixen en 
dipòsits de terrassa al·luvial, en dipòsits de fons de llera i en dipòsits al·luvials/col·luvials, 
formats per sorres, graves, llims i argiles. En l’àrea de Campllong recobreixen el Neogen i 
arriben a assolir gruixos d’entre 15 i 20 m (MENCIÓ, 2005), tot i que altres autors consideren 
que d’aquestes gruixàries només els 5 m superiors corresponen al Quaternari, essent d’edat 
neògena la resta. En l’esquema geològic de la Figura anterior es pot observar com el curs de 
l’Onyar com el d’alguns dels seus afluents la riera Gotarra i la riera de Susvalls, en el límit 
occidental del Terme Municipal segueixen la mateixa direcció (NW-SE) de fractures que afecten 
el sòcol de la depressió. 
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2.2.2. Litologia 

Superficialment en el Terme Municipal de Campllong afloren els materials neògens que 
configuren el rebliment de la depressió de la Selva i que fossilitzen el sòcol granític tardo-
hercinià i també els materials quaternaris associats a la dinàmica hídrica del riu Onyar i dels 
seus afluents que recobreixen parcialment els anteriors. El desenvolupament espacial 
d’aquests materials es pot observar en la Figura 2.2-2. 

En els materials neògens es diferencia la unitat que es descriu a continuació: 

• DIPÒSITS DE VENTALL AL·LUVIAL (epígraf 1): es tracta d’una alternança de sorres 
arcòsiques i d’argiles semiconsolidades que configuren dipòsits sedimentats en un ambient 
de ventall al·luvial, concretament es corresponen a fàcies intermèdies i distals que, vers les 
àrees marginals de la conca, passen a materials més grollers que configuren les fàcies 
proximals dels ventalls al·luvials. Ocasionalment s’intercalen nivells de graves. Amb la 
fondària la consolidació d’aquests nivells va augmentant, donant lloc a nivells de gresos 
arcòsics, lutites i conglomerats. La sèrie neògena en el sector de Campllong presenta 
potències de l’ordre de 140 m. Tot i que superficialment afloren nivells de Pliocè, en 
fondària, fossilitzant el sòcol granític i les falles distensives que l’afecten, segurament es 
desenvolupen nivells del Miocè. En profunditat hi ha moltes vegades la dificultat de 
diferenciar la base del Neogen i el sauló resultant de l’alteració del granit.  

 

Els dipòsits quaternaris del riu Onyar i dels seus afluents són els següents: 

• DIPÒSITS DE TERRASSA 1 DEL RIU ONYAR (epígraf 2): graves rodades amb matriu 
sorrenca a la base que passen transicionalment cap al sostre a llims argilosos. Els còdols 
són de granitoïds i de roques metamòrfiques del Paleozoic. La seva gruixària és incerta; 
mentre que alguns autors consideren que aquests dipòsits tenen una gruixària d’uns 5 m i 
que per sota ja es desenvolupen materials neògens, altres pensen que s’arriben a 
desenvolupar fins a fondàries d’entre 15 i 20 m, trobant-se constituïts per 2 nivells 
gravosos i sorrencs separats per un nivell llim-argilós intermedi. De totes formes cal 
esmentar que una de les problemàtiques en la depressió de la Selva és la definició precisa 
del límit entre el Quaternari i el Neogen infrajacent. Morfològicament aquests dipòsits 
configuren la terrassa 1 de l’Onyar la qual es troba aixecada topogràficament respecte la 
llera entre 3 i 5 m (VEHÍ, 2001). 

• DIPÒSITS AL·LUVIALS-COL·LUVIALS (epígraf 3): llims, argiles i sorres amb còdols 
aïllats que ocupen els fons de les valls relativament amples dels afluents de l’Onyar. La 
majoria d’aquests dipòsits es desenvolupen sobre els sediments neògens. La seva potència 
oscil·la entre mètrica i decamètrica. Es corresponen a dipòsits al·luvials amb aportaments 
laterals col·luvials. Es correlacionen i es troben físicament connectats amb els dipòsits de la 
terrassa 1. 

• DIPÒSITS DE FONS DE LLERA (epígraf 4): graves, gravetes i sorres llimoses i argiloses 
que configuren els dipòsits actuals del fons del llit dels cursos d’aigua principals que 
solquen la zona. La seva gruixària és de l’ordre de 2,00 m. 
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Figura 2.2-2: Mapa geològic de Campllong 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. Fulles de Santa Coloma de Farners i de Cassà de la Selva. 

 

2.2.3. Geomorfologia 

A grans trets des d’un punt de vista morfoestructural la depressió neògena de la Selva, on se 
situa el Terme Municipal de Campllong, es correspon a una depressió terraplenada per dipòsits 
detrítics pre-quaternaris, en aquest cas del Neogen, basculats o ondulats dèbilment (PALLÍ I 
ROQUÉ, 1993. Veure Figura 2.2.-3). A causa d’això presenta una morfologia planera que al 
llarg del temps ha estat lleugerament modificada per l’acció erosiva dels cursos d’aigua que 
solquen la zona. La incisió d’aquests cursos sobre la morfologia planera ha propiciat la creació 
de valls fluvials en la mateixa, amb la consegüent formació de turons topogràficament aixecats 
respecte el fons de les valls incidides. 

 

En el cas de Campllong la zona més deprimida se situa en el límit occidental del Municipi, on 
transcorre la vall de l’Onyar i la de dos dels seus afluents, la riera Gotarra i la riera de 
Susvalls, que en aquest sector són paral·lels a l’Onyar, seguint una direcció S-N i SE-NW fins 
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que s’ajunten prop del límit NW del Terme Municipal. Les cotes topogràfiques oscil·len entre els 
95 m en el sector SW, al fons de les valls de les rieres de Gotarra i de Susvalls i de 85 m en el 
sector NW, al fons de la vall de l’Onyar. A banda d’aquests cursos en un sentit E-W solquen el 
municipi 3 afluents més de l’Onyar, la riera de Bugantó en el límit N, la riera de Campllong en 
el sector central i les rieres seca (o Freixeneda) i de Susvalls en el sector S, l’última de les 
quals aigües avall efectua un viratge vers el NW. Entre la riera de Bugantó i la riera de 
Campllong hi ha una zona de turó. incidida localment per torrenteres de jerarquia inferior a les 
esmentades en què s’assoleixen cotes topogràfiques de prop de 119 m. Entre la riera de 
Campllong i les rieres seques i de Susvalls hi ha una altra zona relativament elevada del 
municipi que assoleix cotes d’uns 112 m. 

Cal esmentar que les valls dels cursos hídrics en l’actualitat es troben reblertes per sediments 
al·luvials i al·luvials-col·luvials d’edat quaternària, que recobreixen els sediments neògens de la 
depressió. En canvi en els turons aquests dipòsits detrítics neògens són aflorants (Figura 2.2-
3). 

Figura 2.2-3: Esquema geomorfològic de la depressió de la Selva 

 
Font: PALLÍ I ROQUÉ (1993) i ICC (fulla de Santa Coloma de Farners). 

 

Durant el Quaternari en les valls dels cursos principals s’han desenvolupat les típiques formes 
esglaonades corresponents a terrasses fluvials, concretament la terrassa 1. Es tracta d’àrees 
planes delimitades del llit del riu per un marge escarpat, que es troben entre 3 i 5 m d’alçària 
topogràfica per sobre de la llera del riu. 

Malgrat que els dipòsits neògens que reblenen la depressió de la Selva i els sediments 
quaternaris que conformen els dipòsits de terrassa i els dipòsits al·luvials-col·luvials són molt 
posteriors a la tectònica alpina, sembla ser que hi ha una certa coincidència entre l’orientació 
d’algunes fractures que afecten el sòcol granític desenvolupat per sota dels dipòsits neògens i 
l’orientació d’alguns cursos hídrics, com la riera Gotarra, la riera de Benaula i les capçaleres de 
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l’Onyar i de la riera de Santa Coloma. En aquest cas la direcció coincident és de NW-SE. 
Sembla doncs que hi ha hagut un cert control estructural pel que fa a l’orientació d’alguns 
cursos d’aigua, a causa de l’actuació de processos de neotectònica distensiva. En el límit 
occidental de Campllong el curs del riu Onyar, el de la riera Gotarra i bona part de la riera de 
Susvalls, s’orienten segons la direcció de les fractures esmentades. 

 

2.2.4. Patrimoni geològic 

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

En el Terme Municipal de Campllong no hi ha punts d’interès geològic que es recullin en els 
inventaris consultats, com ara l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic a Catalunya, publicat pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, o com el mapa de 
Patrimoni Geològic de la Cartografia Temàtica de les Terres Gironines (PALLÍ, ROQUÉ i 
LINARES, 2004) publicat per la Universitat de Girona i la Diputació de Girona. 

 

2.3. Sòls 

No es coneix cap estudi detallat sobre els sòls del municipi de Campllong. Els pocs treballs que 
tracten aquesta temàtica ho fan de forma molt general, a escala de tota la província de Girona 
(ROQUÉ i PALLÍ, 1993. Figura 2.4-1) 

Figura 2.3-1: Esquema edafolitològic de la Selva i el Gironès 

 
Font ROQUÉ I PALLÍ (1993). 
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Les dades seguidament exposades deriven d’aquests treballs, els quals es reflecteixen en la 
Figura 2.2-4. 

A partir de les dades del mapa es pot observar que en les àrees més deprimides 
topogràficament, ocupades per les valls dels cursos hídrics principals i en què es desenvolupen 
dipòsits detrítics quaternaris sense consolidar, es generen sòls de tipus xerocrepts, xeralfs i 
localment fluvents i aqüents. 

En les zones dels turons existents entre les valls, en les quals afloren els dipòsits detrítics 
neògens, que consisteixen en sediments semiconsolidats, els sòls no són gaire diferents 
respecte els esmentats, ja que corresponen a xerocrepts, xeralfs i localment xerotents i 
psamments. 

 

2.4. Hidrologia i Hidrogeologia 

2.4.1. Hidrologia superficial 

Des d’un punt de vista hidrogràfic el Terme Municipal de Campllong es troba comprès dins la 
subconca de l’Onyar, que forma part la conca hidrogràfica del Ter. El riu Onyar i dos dels seus 
afluents principals en el municipi, la riera Gotarra i la riera de Susvalls, travessen el terme 
municipal en el límit occidental, segons una direcció SE-NW i N-S. Aigües amunt la riera de 
Susvalls presenta una direcció E-W, constituint-se com el límit meridional del municipi. El límit 
SE el constitueix la riera Seca (o Freixeneda) la qual desemboca al S en la riera de Susvalls. 
Pel sector central del Terme Municipal, amb una direcció E-W, hi transcorre la riera de 
Campllong, que conflueix a la riera Gotarra en el límit occidental. Finalment cal esmentar que 
el límit septentrional del municipi el constitueix la llera de la riera de Bugantó, també de 
direcció E-W, que s’uneix a l’Onyar cap a occident (Figura 2.4-1). 

Figura 2.4-1: Cursos superficials i aqüífers aflorants 

 
Font Elaboració pròpia. 
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2.4.1.1. Cabals 

El riu Onyar es caracteritza per ser un curs fluvial típicament mediterrani, amb grans 
avingudes a la tardor i primavera i cabals mínim durant els mesos d’estiu. A la Figura 2.4-2 es 
mostra la variació dels cabals mitjans mensuals a l’estació d’aforament del riu a Girona entre 
el 1959 i el 1999. La figura reflecteix l’estacionalitat del riu, ja que en la major part de mesos 
de l’any el cabal mitjà és inferior a 5 m3/s, mentre que quan es produeixen les avingudes els 
cabals mitjans mensuals poden superar els 15 m3/s (MENCIÓ, 2005).  

En la gràfica inferior de la mateixa Figura es mostra la variació del cabal mitjà anual entre el 
2000 i 2007 en la qual es reflecteixen els períodes de molt baix cabal a principis de la dècada 
dels 2000 i a l’any 2007, que coincideixen amb períodes de baixa pluviometria, tal com ha 
quedat palès al capítol de climatologia.  

Per tant el cabal que transcorre per la llera de l’Onyar en bona part depèn de la pluviometria 
estacional de l’indret. D’aquesta forma durant els mesos més secs, a l’estiu, la capçalera del 
riu tendeix a assecar-se. En el període estival també s’asseca en el seu curs mitjà, 
concretament entre Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva, malgrat les aportacions dels 
afluents naturals, com la riera de Benaula, i les aportacions d’aigües residuals precedents 
d’EDARS i d’indústries. Aquest fet, però, sembla ser conseqüència de la sobreexplotació durant 
l’estiu a què es veu sotmès l’aqüífer al·luvial de l’Onyar, les aigües del qual es troben 
relacionades amb l’aigua superficial de la llera. A causa d’això una davallada del nivell freàtic 
de l’aqüífer fa que l’aigua superficial del riu es dreni cap el mateix, arribant-se a eixugar la 
llera (MENCIÓ, 2005). 

Figura 2.4-2: Variacions mensuals i anuals del cabal de l’Onyar 

 
Font: MENCIÓ ANNA (2005) i Agència Catalana de l’Aigua.  
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2.4.1.2. Qualitat hidroquímica de les aigües superficials 

La sobreexplotació dels aqüífers al·luvials en la zona pot donar lloc, a més de l’assecament dels 
cursos fluvials també a problemes de qualitat tant de les aigües superficials com subterrànies. 
La qualitat físicoquímica de les aigües de lOnyar disminueix en el sentit del flux. Les davallades 
de qualitat més significatives es produeixen en els punts situats just després dels principals 
abocaments d’aigües residuals, tant les procedents de les estacions depuradores municipals 
com de depuradores industrials presents als voltants de l’indret (MENCIÓ 2005). 

En aquests punts en campanyes estivals de mostreig i posterior anàlisi s’ha superat el límit 
d’aigües molt contaminades i amb un elevat grau de toxicitat tant pel que fa a la concentració 
d’amoni com per la concentració de nitrits. En aquests punts també s’han detectat 
concentracions elevades de fosfats i pel que fa als nitrats sovint presenten una concentració 
per sobre de la qual es considera que les aigües superficials presenten una qualitat molt pobre. 
Cal també esmentar els processos d’eutrofització en aquests indrets, posats de manifest per un 
important creixement d’algues. Aquests processos s’acompanyen de la disminució de oxigen 
dissolt en les aigües i d’un augment de la conductivitat elèctrica (MENCIÓ 2005). 

En la taula següent es presenta el resultat d’analítiques de diversos paràmetres realitzades per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, els anys 2001, 2002 i 2007, en l’estació d’aforament de la riera 
de Gotarra, estació situada en un indret en què la riera presenta un comportament similar al 
de l’Onyar. 

Taula 2.4-1: Qualitat de les aigües superficials (Estació riera de Gotarra) 

Paràmetres 2001 2002 2007 

C.E. (µS/cm) 1070 706 1409 
T(ºC) 9 19,50 21 
pH 8 7,90 7 
Nitrats (mg/l) 10,10 17,20 17,80 
Clorurs (mg/l) - 93,20 252,80 
Amoni (mg/l) 21,47 2,51 10,78 
DQO 8,80 8,80 - 
Fosfats (mg/l) 30,38 2,04 16,58 
Font: AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA. Mesures en l’estació QLSup. 

 

Cal dir que les analítiques de les aigües preses en punts situats després dels abocaments 
principals presenten una gran variabilitat de resultats al llarg de l’any. Això és conseqüència 
que durant els mesos de tardor, d’hivern i de primavera es produeix una dilució dels cabals 
abocats per part de les aigües superficials de la llera, fet que no es produeix durant els mesos 
d’estiu en què els cabals superficials disminueixen o bé desapareixen (MENCIÓ, 2005).  

La riera Gotarra presenta un comportament similar, ja que durant els mesos d’estiu només 
porta aigua després de l’abocament de la depuradora de Cassà de la Selva-Llagostera. És 
temporal a la zona de capçalera però el seu tram mitjà s’asseca a causa de la sobreexplotació 
de l’aqüífer al·luvial. 

El comportament de les altres rieres afluents de l’Onyar és diferent ja que en tractar-se de 
cursos que durant el període estival són intermitents o efímers es produeix un cert aïllament 
de les basses que romanen a la llera, dels abocaments d’aigües residuals existents aigües 
amunt (MENCIÓ 2005). 

 

2.4.2. Hidrologia subterrània 

Pel que fa als recursos hídrics subterranis el Terme Municipal de Campllong pertany a 
l’anomenada per l’Agència Catalana de l’Aigua com a massa d’aigua de la Selva. Dins de la 
massa d’aigua l’administració catalana hi diferencia 3 unitats hidrogeològiques, les quals es 
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troben íntimament relacionades amb els diferents materials que configuren el sòl i el subsòl de 
la depressió i que han estat descrites en el capítol de Geologia i geomorfologia.  

 

2.4.2.1. Unitats hidrogeològiques 

La consulta d’altres treballs relacionats amb la Hidrogeologia de l’indret posa de manifest que 
hi ha alguns autors que consideren l’existència de més unitats hidrogeològiques de les 
definides per l’Agència Catalana de l’Aigua. La no coincidència de parers és lògica si es té en 
compte que en la depressió de la Selva d’una banda hi ha dificultats per a diferenciar en 
fondària el límit entre els materials al·luvials quaternaris de l’Onyar i la part superior dels 
sediments del Neogen i d’altra banda hi ha dificultats per a diferenciar el límit entre la base de 
la sèrie neògena i el sauló resultant de l’alteració del granit infrajacent. 

En aquesta compilació de dades s’empra la divisió realitzada per VEHÍ (2001), la qual en la 
seva tesis doctoral defineix quatre unitats hidrogeològiques, les característiques de les quals es 
defineixen a continuació: 

• Aqüífer quaternari al·luvial de l’Onyar: Es troba format pels materials quaternaris 
al·luvials de l’Onyar i dels afluents principals i pels dipòsits al·luvials-col·luvials que es 
desenvolupen en les valls amples de les rieres de jerarquia inferior (Figura 2.4-1). 
Segurament la part superior poc consolidada dels sediments neògens que reblenen la 
depressió formen part d’aquest aqüífer, a causa de la seva continuïtat litològica amb els 
dipòsits quaternaris i del comportament solidari entre ambdues unitats des d’un punt de 
vista hidrogeològic. Segons els treballs hidrogeològics recents (VEHÍ, 2001 i MENCIÓ, 
2005) l’aqüífer es podria desenvolupar fins a fondàries de 15-20 m. Els 5 m superiors es 
podrien correspondre als dipòsits quaternaris, mentre que la resta de metres inferiors es 
podrien correspondre a la part superficial del Neogen, fet que no és clar en l’actualitat. Es 
troba format per sorres fines, llims i argiles, amb intercalacions de sorres grolleres i de 
graves. Es tracta d’un aqüífer de tipologia lliure, els nivells freàtics en el qual se situen a 
una mitjana de 3,00 m respecte la superfície del terreny (VEHÍ 2001). Els recursos hídrics 
d’aquesta unitat es troben relacionats amb les aigües superficials que transcorren per les 
lleres de l’Onyar i dels seus afluents. Es tracta d’un aqüífer sotmès a importants variacions 
estacionals i totalment depenent del règim pluviomètric. Pel que fa a la productivitat de la 
unitat se n’extreuen cabals de l’ordre de 4 m3/h (VILANOVA, 2004). 

 

• Aqüífer mio-pliocè de la depressió de la Selva: Es troba format pels materials neògens 
que constitueixen el rebliment de la depressió de la Selva. En el Terme Municipal de 
Campllong es desenvolupa o bé des de la superfície del terreny o bé des de la base dels 
dipòsits que configuren l’aqüífer quaternari fins a fondàries de l’ordre de 140 m. Els 
materials que el constitueixen consisteixen en una alternança de sorres argiloses i d’argiles 
sorrenques amb intercalacions de nivells de graves arcòsiques semiconsolidades (Figura 
2.4-1). El límit basal de l’aqüífer en el centre de la depressió de la Selva és de difícil 
definició, ja que sovint es confonen les sorres arcòsiques neògenes amb el sauló resultant 
de l’alteració del substrat granític. Les característiques litològiques condicionen que es 
tracti d’un aqüífer multicapa format per múltiples nivells productius confinats entre nivells 
més impermeables poc productius. La transmissivitat i la permeabilitat dels nivells poc 
productius és baixa, ja que se situa entre 0,2 i 5,0 m2/dia. Pel que fa al nivell piezomètric 
mitjà de la unitat és de difícil establiment, ja que molts dels pous que exploten aquest 
aqüífer, a banda de nodrir-se dels recursos de les múltiples capes permeables que el 
conformen, es nodreixen també de les aigües procedents de l’aqüífer superficial quaternari. 
Això no obstant VEHÍ (2001) situa el nivell piezomètric d’aquesta unitat entre 10 mi 17 m 
de fondària. La recàrrega de l’aqüífer es realitza per fluxos subterranis laterals procedents 
de les serralades que envolten la depressió. Això no obstant també s’atribueix una 
recàrrega a partir de fluxos verticals, especialment dels nivells més profunds, a través de 
fractures que afecten el sòcol granític de la depressió. Els recursos hídrics, com en el cas 
de l’aqüífer superficial, es veuen afectats també per l’estacionalitat. En aquest cas, però, la 
recuperació dels nivells durant els períodes plujosos és més fàcil que en el cas anterior, a 
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causa de que la recàrrega dels nivells aqüífers és més efectiva. En la conca hidrogràfica de 
l’Onyar el flux subterrani a través d’aquesta unitat es realitza des de les serralades vers el 
centre de la depressió, confluint en la zona d’unió entre l’Onyar i la riera Gotarra i des 
d’aquest punt segueix cap al N. Hi ha per tant coincidència entre el flux hídric superficial i 
el subterrani (MENCIÓ, 2005). VILANOVA (2004) estima cabals inferiors a 10 m3/h en els 
nivells superficials del Neogen i de 30 m3/h en els nivells més profunds de la sèrie neògena. 

 

• Aqüífer granit alterat-sauló: es troba representat pel sauló resultant de l’alteració de la 
part superior del granit i es desenvolupa entre els granitoïds tardo-hercinians sense alterar 
i els materials neògens de la depressió de la Selva. En el Terme Municipal de Campllong es 
desenvolupa a partir de fondàries de 160/180 m. Ja s’ha dit que és difícil de diferenciar el 
sauló de les sorres arcòsiques neògenes. La gruixària del sauló és variable, així com també 
ho és en lateral el grau d’alteració del granit; VHEÍ (2001) esmenta una gruixària que 
oscil·la entre els pocs metres i els 70/80 m i MENCIÓ (2005) parla de gruixàries mitjanes 
de l’ordre de 15-20 m. En el centre de la depressió constitueix un aqüífer confinat i a 
pressió, tot i que s’ha de considerar la possible continuïtat hídrica de la base del Neogen 
amb el sauló. La posició del nivell freàtic és difícil d’establir en el centre de la depressió, ja 
que la majoria de pous que exploten els recursos d’aquesta unitat es nodreixen també dels 
recursos de la unitat mio-pliocena i de la unitat quaternària. 

 

• Aqüífer paleozoic-granit: està constituït pels granitoïds tardo-hercinians sense alterar 
però que presenten un grau de fissuració important. Es desenvolupa per sota de la unitat 
anteriorment descrita. MENCIÓ (2005) esmenta que el grau de fissuració important es 
dóna en els 20-30 m superiors del granit inalterat. A vegades és difícil de separar-lo de 
l’aqüífer constituït per sauló, ja que el grau d’alteració del granit va disminuint gradualment 
amb la fondària. Es tracta d’un aqüífer profund, fissurat i a pressió. El nivell piezomètric és 
difícil d’establir ja que, tal com passa amb els altres aqüífers profunds, els pous que 
exploten aquesta unitat també aprofiten els recursos hídrics de les unitats suprajacents. 
D’aquesta forma es pot dir que és la unitat que ofereix més variabilitat pel que fa a la 
profunditat del nivell piezomètric respecte la superfície del terreny. VILANOVA (2004) li 
atribueix productivitats de l’ordre de 90 m3/dia. Aquesta unitat, que representa el sòcol 
rocallós de la depressió de la Selva, és la que es troba més afectada per les fractures 
distensives presents tant al fons de la depressió com en els sistemes muntanyosos que 
l’envolten. A través d’aquests sistemes de fractures en els sistemes muntanyosos hi té lloc 
l’ascensió a pressió d’aigües termals i picants. Molts autors consideren que en el fons de la 
depressió l’aigua ascendent per aquestes fractures recarrega els aqüífers profunds, com 
l’aqüífer granític alterat a sauló i els nivells productius inferiors de l’aqüífer mio-pliocè de la 
Selva. 

 

2.4.2.2. Qualitat hidroquímica de les aigües subterrànies 

Segons MENCIÖ (2005) les aigües de l’aqüífer al·luvial de l’Onyar són bicarbonatades 
clorurades càlciques. En la taula següent es presenten alguns paràmetres mitjans que 
caracteritzen des d’un punt de vista hidroquímic els recursos d’aquest aqüífer (VEHÍ 2001). 

Taula 2.4-2: Qualitat de les aigües 
subterrànies (Aqüífer al·luvial de l’Onyar) 

Paràmetres Valor 

C.E. (µS/cm) 980 
pH 7,7 
Alcalinitat (mg/l) 294,4 
Nitrats (mg/l) > 50 (màxima) 
Nitrits (mg/l) 0,205 
Amoni (mg/l) > 0,5 (màxima) 
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Taula 2.4-2: Qualitat de les aigües 
subterrànies (Aqüífer al·luvial de l’Onyar) 

Paràmetres Valor 

Clorurs (mg/l) 246,6 
Fosfats (mg/l) 40,53 (màxima) 
sulfats 105,2 (màxima) 
Sodi 127 (màxima) 
Magnesi 151 (màxima) 
calci 130,7 (màxima) 
potassi 16,8 (màxima) 
Font: Vehí Montserrat (2001). 

 

En canvi les aigües de l’aqüífer mio-pliocè de la depressió de la Selva són bicarbonatades 
càlciques pel que fa als nivells superficials (MENCIÓ 2005). En la taula següent es presenten 
els paràmetres mitjans que caracteritzen hidroquímicament aquest aqüífer (VEHÍ 2001), sense 
tenir en compte si els nivells són relativament superficials o profunds. 

Taula 2.4-3: Qualitat de les aigües 
subterrànies (Aqüífer Mio-Pliocè) 

Paràmetres Valor 

C.E. (µS/cm) 972 
pH 7,35 
Alcalinitat (mg/l) 526 (màxima) 
Nitrats (mg/l) entre 25 i > 50 
Nitrits (mg/l) > 0,1 (màxima) 
Amoni (mg/l) > 0,5 (màxima) 
Clorurs (mg/l) 442 (màxima) 
Fosfats (mg/l) 91,3 (màxima) 
Sulfats 126 (màxima) 
Sodi 106 (màxima) 
Magnesi > 50 
calci 249 (màxima) 
potassi 49,1 (màxima) 
Font: Vehí, Montserrat (2001). 

 

Les aigües dels aqüífers més profunds, considerant com a tals la part inferior de l’aqüífer mio-
pliocè, l’aqüífer granit alterat a sauló i l’aqüífer granític no alterat, segons MENCIÓ (2005) 
presenten fàcies bicarbonatades sòdiques o bé fàcies intermèdies. En la taula següent es 
poden observar alguns paràmetres que segons VEHÍ (2001) caracteritzen l’aqüífer paleozoic-
granit. 

Taula 2.4-4: Qualitat de les aigües 
subterrànies (Aqüífer paleozoic-Granit) 

Paràmetres Valor 

C.E. (µS/cm) 923 
pH 7 
Alcalinitat (mg/l) 321,8 (màxima) 
Nitrats (mg/l) < 50  
Nitrits (mg/l) < 0,1 
Amoni (mg/l) < 0,5 
Clorurs (mg/l) 204,4 
Fosfats (mg/l) 50,73 (màxima) 
Sulfats 105 (màxima) 
Sodi 137,6 (màxima) 
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Taula 2.4-4: Qualitat de les aigües 
subterrànies (Aqüífer paleozoic-Granit) 

Paràmetres Valor 

Magnesi 416 (màxima)  
calci 238 (màxima) 
potassi 24,3 (màxima) 
Font: Vehí, Montserrat (2001). 

 

Les aigües subterrànies d’aquesta part de la depressió de la Selva presenten certs problemes 
de qualitat, tant per motius que deriven de les afeccions d’origen natural com per motius que 
deriven de les afeccions d’origen antròpic. 

Pel que fa a les afeccions d’origen natural cal esmentar la presència d’elevades concentracions 
de fluor i d’alguns metalls pesants (com per exemple l’arseni) en pous propers a les fractures 
principals de la depressió i que, per tant, en part exploten les aigües procedents d’aqüífers 
profunds (neogen profund, sauló i granit) (MENCIÓ 2005). 

En referència a les afeccions d’origen antròpic d’una banda hi ha les produïdes per l’agricultura 
i la ramaderia que fan que els conreus no assimilin la totalitat dels compostos nitrogenats 
generats amb aquestes activitats i els excedents passin al sistema hídric tant superficial com 
subterrani. D’altra banda l’abocament d’aigües residuals, tant depurades com no, suposen una 
altra font de compostos nitrogenats que afecta el sistema hidrològic (ss MENCIÓ 2005). 

En general els aqüífers superficials són els més susceptibles de presentar problemes de 
contaminació de nitrats ja que es troben més exposats a les fonts de contaminació. En el cas 
de l’aqüífer al·luvial de l’Onyar, la seva explotació en mesos de baixa pluviometria pot induir a 
la captació de les aigües superficials i, per tant, a la captació d’aigües residuals abocades a les 
lleres. En el cas dels aqüífers profunds la contaminació és més difícil però tot i així es pot 
produir una contaminació per nitrats en les àrees de recàrrega de l’aqüífer, en el propi pou si 
en el mateix s’exploten també nivells superficials amb concentracions elevades de compostos 
nitrogenats, o bé es poden transferir dels nivells superficials als profunds a partir dels cons de 
depressió generats amb l’extracció hídrica, a través dels sediments de gra fi que poden actuar 
com a aqüitards (MENCIÓ, 2005). 

A la depressió de la Selva els pous que presenten concentracions més elevades de nitrats 
s’han identificat a la conca de l’Onyar, concretament en els municipis de Cassà de la Selva, 
Sant Andreu Salou, Caldes de Malavella, Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva, pous que es 
troben situats on hi ha un excés de nitrogen procedent de la ramaderia. Aquests pous no 
només exploten els aqüífers superficials, ja que s’ha identificat que la major part dels pous que 
exploten els aqüífers profunds presenten concentracions de nitrats superiors al 50% (MENCIÓ, 
2005). 

Cal esmentar que a causa del que s’ha exposat l’administració catalana ha designat com a 
zona vulnerable en relació a la contaminació per nitrats provocada per fonts agràries (decret 
476/2004) els aqüífers quaternari i neogen de la depressió de la Selva situats en els municipis 
d’Aiguaviva, Caldes de Malavella, Campllong, Cassà de la Selva, Fornells de la Selva, 
Llagostera, Llambilles, Riudellots de la Selva, Sant Andreu Salou, Vilablareix i Vilobí d’Onyar 
Figura 2.4-3. 
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Figura 2.4-3: Zones vulnerables a la contaminació per nitrats 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica               Agenda 21 Local de Campllong 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals 
35

2.5. Riscos ambientals d’origen natural 

En aquest subcapítol s’analitza la possible incidència de riscos d’origen natural dins del Terme 
Municipal de Campllong. En base a les característiques del medi físic del municipi s’ha realitzat 
una anàlisi prèvia referent als processos geològics actius que poden generar danys econòmics i 
socials o que poden interferir de forma negativa amb l’activitat humana de l’indret. D’aquesta 
forma, pel que fa als processos actius d’origen extern s’analitzen les inundacions i avingudes, 
els processos d’erosió de sòls i el risc derivat de l’expansivitat de les argiles. Quant als 
processos actius d’origen intern s’analitza la sismicitat. 

 

2.5.1. Inundacions i avingudes 

Per a delimitar les àrees susceptibles de ser periòdicament inundades s’han consultat els 
treballs realitzats i publicats per l’Agència Catalana de l’Aigua que s’emmarquen dins del 
projecte INUNCAT (Figura 2.5-1). 

 

Figura 2.5-1: Delimitació d’àrees potencialment inundables 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. 
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D’aquesta forma s’han consultat els treballs realitzats en base a un criteri hidrològic, en què es 
delimiten les àrees susceptibles de ser inundades per diferents períodes de retorn, 
concretament pels períodes de 50, 100 i 500 anys (veure quadrant esquerre de la Figura 2.5-
1). En la delimitació hidràulica de les àrees inundables, però, només s’ha tingut en compte el 
curs de l’Onyar i el de les rieres de Gotarra i de Susvalls. Durant les avingudes corresponents 
al període de retorn de 50 anys, s’observa que l’àrea inundable es correspon bàsicament la 
que ocupa el llit major de l’Onyar i una part de la terrassa 1 de les rieres esmentades. En les 
corresponents al període de retorn de 100 anys s’inunda bona part de la terrassa 1 i en les 
corresponents al període de retorn de 500 anys s’inunda bàsicament la totalitat de la terrassa 
1. 

D’altra banda també s’han consultat els treballs realitzats en base a una cartografia 
geomorfològica, que a banda dels cursos principals, també té en compte el de les rieres i 
torrents de jerarquia inferior. Aquesta cartografia permet definir unes àrees potencialment 
inundables (veure quadrant dret de la Figura 2.5-1), les quals en aquest cas sobrepassen els 
límits establerts per a avingudes corresponent al període de retorn dels 500 anys. 

En base al que s’ha dit es pot concloure que durant avingudes de període de retorn alt, les 
planes al·luvials del municipi, així com també les àrees adjacents són susceptibles de ser 
inundades. 

 

2.5.2. Risc geològic i d’erosió dels sòls 

Per a valorar la incidència d’aquest procés a Campllong s’ha consultat la cartografia de zones 
de susceptibilitat geomorfològica a l’erosió de la depressió de la Selva, realitzada per VEHÍ 
(2001). En la mateixa es tenen en compte diversos factors els més importants dels quals es 
corresponen al pendent del terreny i a la litologia dominant del sòl.  

D’aquesta forma a Campllong la major les àrees del Terme Municipal adjacents a les lleres dels 
cursos principals, que es corresponen a les més deprimides topogràficament, presenten una 
susceptibilitat nul·la a l’erosió. En canvi les àrees més aixecades topogràficament, 
concretament les que es desenvolupen en els turons situats entre la riera de Burgantó i la riera 
de Susvalls presenten una susceptibilitat baixa a l’erosió. 

 

2.5.2.1. Risc derivat de l’expansivitat de les argiles 

El risc derivat de les variacions volumètriques dels sòls argilosos és un dels processos menys 
evidents i dels que a vegades tarda més temps a desenvolupar-se, però pot arribar a ocasionar 
danys molt importants sobre les construccions cimentades damunt. Aquests sòls experimenten 
canvis de volum quant varia el contingut d’aigua, fet que es troba relacionat amb l’estructura 
minerològica d’aquests materials. Les variacions volumètriques determinen moviments 
diferencials del terreny amb inflaments i assentaments que arriben a distorsionar les 
estructures que suporten. 

En base a la consulta de nombrosos estudis geotècnics, VEHÍ (2001) constata la presència de 
sòls argilosos expansius tant en el Quaternari com en el Neogen de la depressió de la Selva. 
Concretament destaca l’alt grau d’expansivitat d’unes argiles presents en la sèrie neògena en 
el veí municipi de Riudellots de la Selva. En el municipi de Campllong els treballs compilats 
indiquen com a mínim la presència d’argiles de grau d’expansivitat baix. També s’esmenten 
sòls de grau d’expansivitat moderat en el municipi de Cassà de la Selva. En els Termes 
Municipals de Caldes de Malavella i de Quart hi ha afloraments de materials amb propietats 
expansives. 

Per tot això no es pot descartar la presència d’aquest tipus de materials en el municipi de 
Campllong. 
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2.5.3. Risc sísmic 

La depressió de la Selva, dins del conjunt de Catalunya és una unitat de relleu en la que els 
events sísmics hi tenen més incidència (Figura 2.5-2). Això no obstant cal destacar que els 
centres epicentrals enregistrats se situen sobretot en els marges de la depressió, sobretot en 
el marge SE, en l’àrea de contacte entre el massís de la Selva marítima i la depressió (àrea de 
Caldes de Malavella). Aquest fet és conseqüència de l’existència en aquests marges dels 
sistemes de fractures post-alpines que feren esfondrar el bloc ocupat per la depressió i 
actualment reblert per dipòsits neògens i quaternaris. Petits moviments d’aquestes fractures, 
induïts per l’empenta que la placa africana realitza sobre la placa europea, originen els sismes 
que sovintejen anualment a la depressió. En els marges aquestes fractures són aflorants en 
superfície; això no obstant cal tenir present que en el fons de la depressió també es 
desenvolupen fractures que afecten el sòcol granític. 

Figura 2.5-2: Epicentres sísmics a Catalunya 

 
Font: Institut Geològic de Catalunya. 
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En la Figura anterior s’observa que la major part dels sismes, tant en el període 1986-1990 
com en el període 2000-2005 es localitzen en el marge SE de la depressió de la Selva. 
Predominen els sismes de magnitud 2/3 tot i que també n’hi ha de magnitud 3/4. En el període 
més modern fins i tot se’n va originar un de magnitud superior a 4. 

En la Figura també es reflecteix que en el marge N de la conca hi sovintejen els sismes de 
magnitud 3/4. 

Pel que fa àrees més allunyades dels marges, on se situa Campllong, els sismes que 
s’originaren en el període 1986-1990 foren predominantment de magnitud inferior a 1 i de 
magnitud 1/2. En canvi en el període 2000-2005 en el centre també s’originaren sismes de 
magnitud 2/3. 

Campllong tot i trobar-se vers la part central de la depressió no està lluny del límit e i SE, que 
és el lloc en què normalment es produeixen els sismes de més rellevància, tant pel que fa a la 
quantitat com pel que fa a la magnitud. Això vol dir que tot i ser més probable l’origen d’un 
epicentre d’un sisme d’una certa magnitud en el marge SE de la depressió que no pas en el 
Terme Municipal, la proximitat entre les àrees pot propiciar que el municipi se’n trobés afectat. 

Quant la incidència del risc sísmic en l’activitat constructiva cal tenir present que a Campllong 
el valor de l’acceleració sísmica respecte la gravetat és de 0,06, valor mitjà-alt en respecte el 
conjunt de Catalunya, per la qual cosa els edificis de nova construcció han d’acomplir la 
Normativa NCSR-02. 
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2.6. Riscos ambientals d’origen antròpic 

En aquest subcapítol es tracten els possibles riscos ambientals del municipi de Campllong 
susceptibles de ser generats per les activitats antròpiques que es porten a terme dins del 
municipi. 

2.6.1. Contaminació de sòls, aigües superficials i subterrànies 

La problemàtica associada a la contaminació de sòls, d’aigües superficials i d’aigües 
subterrànies, com a conseqüència de certes activitats antròpiques que es practiquen en el 
Terme Municipal de Campllong, es constitueix com un dels factors de risc ambiental que pot 
tenir més incidència sobre el futur sostenible del municipi. En els subcapítols on es 
caracteritzava la qualitat de les aigües superficials i subterrànies ja s’apuntava la problemàtica 
existent pel que fa a la baixa qualitat hidroquímica d’aquests recursos, en bona part provocada 
per algunes activitats agràries i industrials. 

En l’esquema que es presenta en la figura següent, realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua 
en motiu dels processos participatius en els quals s’abordava la problemàtica de contaminació 
de les masses d’aigua presents en la conca del Baix Ter-Daró, es poden observar les principals 
activitats antròpiques que als voltants de Campllong tenen una incidència negativa sobre els 
sòls, les aigües superficials i les aigües subterrànies. 

Figura 2.6-1: Activitats contaminants de sòls, d’aigües superficials i subterrànies 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

 

En la figura 2.6-1 s’observa que als voltants de Campllong la pràctica associada a activitats 
agrícoles, com la utilització desmesurada d’adobs d’origen ramader i l’extracció d’aigua dels 
aqüífers provoquen la contaminació directa o indirecta de les aigües superficials de l’Onyar i 
dels seus afluents i la de les masses d’aigua subterrània presents en el subsòl proper als 
cursos superficials. Un altre activitat contaminant d’aquests recursos es troba associada a 
l’abocament en els cursos superficials d’aigües residuals urbanes amb un tractament 
insuficient, d’aigües sense tractar procedents de col·lectors unitaris o d’usos domèstics, o bé 
d’aigües procedents d’activitats industrials.  
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La interrelació de les diferents activitats contaminants amb les característiques del medi físic 
de l’indret han donat com a resultat la presència d’elevades concentracions d’elements 
nitrogenats, especialment de nitrats, en les aigües superficials i subterrànies. És per això que 
la Generalitat de Catalunya va designar, a través del decret 476/2004, els aqüífers quaternari i 
neogen de la depressió de la Selva, situats en diversos municipis entre els quals hi ha el de 
Campllong, com a vulnerables en relació a la contaminació per nitrats provocada per fonts 
agràries (Figura 2.4-3). 

 
MENCIÓ (2005) va descriure l’actuació i la interrelació d’aquests processos. D’una banda 
esmenta la sobreaportació a l’àrea de compostos nitrogenats procedents de les dejeccions 
ramaderes que al no poder ser totalment assimilats pels conreus de la zona passen al sistema 
hídric. Les activitats agrícoles i ramaderes no són la única font d’aportació d’elements 
nitrogenats ja que cal sumar-hi els procedents de l’abocament d’aigües residuals, depurades o 
no, a les lleres dels cursos hídrics superficials. Aigües amunt dels cursos de l’Onyar i de la riera 
de Gotarra, respecte el terme municipal de Campllong, cal esmentar l’abocament a les lleres 
d’aquests cursos de les aigües procedents de les estacions depuradores de Vilobí d’Onyar i de 
Cassà de la Selva - Llagostera, de les aigües residuals del nucli de Sant Dalmai i de les 
d’algunes indústries presentes en l’indret. L’abocament d’aquestes aigües a les lleres fa que la 
qualitat de l’aigua superficial disminueixi en el sentit del flux, però sobretot en els punts situats 
després dels abocaments principals. D’aquesta forma en aquests indrets, sobretot en els 
mesos d’estiu, les elevades concentracions de nitrits i d’amoni fan que se superi el límit del 
que es consideren aigües molt contaminades. També hi ha concentracions elevades de fosfats i 
de nitrats i un creixement important d’algues que indiquen processos d’eutrofització. Aquests 
processos s’acompanyen de la disminució de l’oxigen dissolt en les aigües i d’un augment de la 
conductivitat elèctrica. Aquestes concentracions varien al llarg de l’any. Durant els mesos de 
primavera, tardor i hivern, en què per la llera hi circula més cabal d’aigua superficial, es 
produeix una certa dilució d’aquests elements, fet que no es produeix durant l’estiu. 
 
Els trets climatològics de l’indret propicien que tant l’Onyar com la riera de Gotarra durant els 
mesos d’estiu, en què hi ha una baixa pluviometria, presentin un cabal minso en superfície i 
que s’assequin en la zona de capçalera. La sobreexplotació dels aqüífers superficials, per a 
satisfer les necessitats del reg agrícola a l’estiu, provoca una disminució dels nivells freàtics. 
Això fa que la relació entre les aigües superficials de les lleres i les aigües subterrànies dels 
aqüífers sigui de caràcter influent, és a dir, que les aigües de les lleres, prèviament 
contaminades per l’abocament d’aigües residuals, es filtrin a través dels dipòsits al·luvials i 
passin a formar part de l’aqüífer superficial de tipologia lliure. D’aquesta forma es produeix una 
aportació de compostos nitrogenats a les aigües subterrànies. Cal recordar que l’aportació 
principal prové directament de les àrees de conreu situades en la zona de recàrrega dels 
aqüífers, en les quals els compostos nitrogenats que no han estat assimilats pels sòls agrícoles 
es filtren i passen al sistema hídric. 

Els aqüífers superficials són els més susceptibles de contenir recursos hídrics amb 
concentracions altes de nitrats ja que són els més propers a les àrees on es produeix l’afecció, 
és a dir, als camps de conreu i a les lleres dels cursos superficials. Això no obstant en la zona 
de Campllong també s’han constatat concentracions altes de nitrats en pous que exploten 
aqüífers profunds. MENCIÓ (2005) esmenta 3 possibles causes de contaminació dels nivells 
profunds, aquestes són: 

a) que la contaminació es realitzi per la instauració de conreus en les zones de recàrrega 
dels aqüífers profunds, 
b) que la contaminació es produeixi a través de captacions en les quals s’explotin tant 
aqüífers superficials com profunds, 
c) que la contaminació es produeixi des dels nivells superficials als profunds a partir dels 
cons de depressió que es formen al voltant d’una captació sotmesa a una extracció hídrica, 
per transferència dels elements nitrogenats des de nivells de gra fi, que es comporten com 
a aqüitards, vers nivells de gra groller, que es comporten com a aqüífers confinats. 

Per tant, la contaminació de sòls, d’aigües superficials i subterrànies és un punt feble ja que al 
municipi hi ha àrees on s’hi practica l’activitat agrícola, l’explotació ramadera i l’activitat 
industrial que accentuen l’aport dels contaminants abans esmentats, i no hi ha una cap 
planificació ni gestió al respecte.  
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B. Diagnosi estratègica de l’entorn físic 

2.7. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica 

Vulnerabilitat de les aigües superficials 

A Campllong el caràcter temporal dels cursos superficials fa que durant els mesos d’estiu 
s’eixuguin les aigües en alguns trams de les seves lleres, especialment a les capçaleres. A aquest 
procés natural, ja que depèn de la climatologia pròpia de l’indret, cal sumar-hi l’efecte antròpic 
derivat de la sobreexplotació dels aqüífers superficials, els recursos hídrics dels quals es troben del 
tot relacionats amb les aigües superficials que circulen per les lleres.  

 

D’aquesta forma l’extracció d’aigües d’aquests aqüífers superficials en els mesos d’estiu fa que 
durant aquest període els recursos es percolin des de la llera cap els sediments al·luvials i que, per 
tant, s’eixuguin els cabals que circulen pels trams mitjans fins i tot dels cursos més importants. La 
mancança d’aigua en les lleres provoca que l’aigua abocada procedent de la depuradora municipal 
(EDAR) no es dilueixi i, per tant, això provoca una contaminació de les aigües superficials, 
sobretot pel que fa a la concentració de compostos nitrogenats i, de retruc, un aport d’aquests 
compostos als aqüífers superficials. 

 

Importància de les aigües subterrànies 

L’aportació de compostos nitrogenats als aqüífers no només es dóna per la transmissió d’aigües 
superficials vers els mateixos durant els mesos de sequera. Les pràctiques agrícoles de l’indret 
provoquen una sobreaportació d’aquests compostos al sòl, a través de l’adob dels camps amb 
productes procedents de la ramaderia. Els excedents d’aquests compostos tard o d’hora passen a 
formar part del sistema hídric subterrani i provoquen la contaminació dels recursos hídrics. Això 
sobretot es dona en els aqüífers més superficials, però també es dóna en aqüífers profunds, ja que 
la sobreaportació d’aquests compostos es pot produir en l’àrea de recàrrega d’aquests aqüífers, 
però també hi pot haver una transferència dels mateixos a través dels pous que exploten tant 
aqüífers superficials com aqüífers profunds. 

 

La qualitat hidroquímica de les aigües subterrànies no només es troba afectada per les activitats 
antròpiques dutes a terme en l’indret, és a dir, per l’abocament d’aigües residuals depurades o no 
en les lleres o bé per l’adob i el reg agrícola. En l’àrea s’ha vist que els recursos hídrics dels pous 
profunds situats prop de fractures que afecten el sòcol granític de la depressió de la Selva 
presenten concentracions elevades de fluor i d’alguns metalls pesants. 

 

En aquest sentit l’administració pública catalana ha designat l’àrea com a zona vulnerable en 
relació a la contaminació per nitrats provocada per fonts agràries (decret 476/2004) els aqüífers 
quaternari i neogen de la depressió de la Selva situats en els municipis d’Aiguaviva, Caldes de 
Malavella, Campllong, Cassà de la Selva, Fornells de la Selva, Llagostera, Llambilles, Riudellots de 
la Selva, Sant Andreu Salou, Vilablareix i Vilobí d’Onyar . 
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Presència d’un cert risc sísmic al municipi, però d’efectes de fàcil prevenció 

El municipi de Campllong es troba prop dels marges E i SE de la depressió de la Selva, àrees en 
què dins del conjunt de Catalunya es produeix una certa activitat sísmica. Tot i que dins del Terme 
Municipal habitualment no s’originen centres epicentrals amb sismes de magnitud superior a 2, cal 
considerar que el  municipi es pot veure influenciat i afectat per epicentres que s’originen en els 
marges relativament propers de la depressió. 

Des d’un punt de vista estadístic és poc probable la gènesi en l’àrea de sismes de magnitud 
superior a les que són habituals; això no obstant no es pot descartar aquesta possibilitat. És per 
això que davant d’un possible risc, impossible fins al moment de predir, només cal prendre les 
mesures oportunes de prevenció, sobretot de caràcter constructiu, i de pal·liació dels efectes. 

Pel que fa als efectes de l’activitat sísmica sobre la construcció, cal remarcar que en edificis de 
nova construcció és d’obligat acompliment la normativa sismoresistent NCSE-02. 

 

Delimitació d’àrees inundables 

Els treballs compilats mostren que a Campllong les àrees més susceptibles d’estar a sotmeses a 
inundacions periòdiques es troben situades als costats de les lleres dels cursos principals d’aigua i 
dels seus afluents.  

D’aquesta forma en les avingudes de període de retorn alt hi ha la susceptibilitat d’inundació de 
les àrees ocupades pels dipòsits al·luvials, fins i tot els de la terrassa 1 i de les zones adjacents. 

A diferència de l’actuació dels sismes les inundacions són més fàcils de predir a curt termini, la 
qual cosa indica que en aquest cas es poden prendre algunes mesures preventives, com les 
d’evacuació, impossibles de prendre en el cas anterior. 

Delimitació hidràulica i delimitació geomorfològica 
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Possibilitat de risc provinent de l’expansivitat de les argiles 

En base a la consulta de nombrosos estudis geotècnics, es constata la presència de sòls argilosos 
expansius tant en el Quaternari com en el Neogen de la depressió de la Selva. Concretament 
destaca l’alt grau d’expansivitat d’unes argiles presents en la sèrie neògena en el veí municipi de 
Riudellots de la Selva. En el municipi de Campllong els treballs compilats indiquen com a mínim la 
presència d’argiles de grau d’expansivitat baix. També s’esmenten sòls de grau d’expansivitat 
moderat en el municipi de Cassà de la Selva. En els Termes Municipals de Caldes de Malavella i de 
Quart hi ha afloraments de materials amb propietats expansives. Per tot això no es pot descartar 
la presència d’aquest tipus de materials en el municipi de Campllong. 

Malgrat es tracta d’un problema que pot causar desperfectes i danys econòmics importants sobre 
estructures constructives, cal dir que en els estudis geotècnics que es realitzen per als projectes 
constructius, d’obligada execució tal i com marca el DB SE-C del nou CTE, es realitzen els assajos 
pertinents en les argiles que poden presentar problemes d’expansivitat. En les solucions 
constructives també s’aconsellen les mesures a prendre per a evitar o pal·liar els efectes negatius 
de l’expansivitat. Es tracta per tant d’un procés que en l’actualitat pot afectar sobretot a 
construccions realitzades sense un coneixement geotècnic previ. 

 

Remarcable contaminació antròpica del sòl i les aigües 

Un cop vista la importància de les aigües subterrànies i la vulnerabilitat de les aigües superficials 
al municipi, tenint en compte que la localització on es troba Campllong va ser catalogada per la 
Generalitat de Catalunya com a zona vulnerable en relació a la contaminació per nitrats provocada 
per fonts agràries (decret 476/2004) i, havent-se constatat que les concentracions de nitrats dels 
pous del municipi són altes, s’arriba a la conclusió que hi ha una important i remarcable 
contaminació antròpica en la xarxa hídrica municipal.  

Aquesta contaminació de nitrats, principalment, provoca altres problemes com ara un creixement 
important d’algues que indiquen processos d’eutrofització de les aigües, disminució de l’oxigen 
dissolt i el conseqüent impacte en l’ecosistema, entre d’altres. 

Com s’assenyala en l’apartat 3.7.6. Residus Ramaders d’aquest document, el problema de 
contaminació recau en que la totalitat de les terres agrícoles del municipi són insuficients per a la 
correcta gestió de les dejeccions ramaderes generades al municipi. L’any 1999, el municipi 
comptava amb 467ha. de superfície agrària útil, i si considerem que la dosi màxima d’aplicació de 
nitrogen al sòl és de 170kg/ha. i any, a Campllong es podien aplicar un màxim de 79,22Tn de 
N/any; mentre que aquell mateix any hi va haver una generació de 103,75Tn de nitrogen. 

Pel que fa als residus industrials i, sobretot, a les aigües residuals que arriben a les estacions 
depuradores properes i que afecten la qualitat dels aqüífers de Campllong, se’n detallen les 
característiques a l’apartat 3.7.4. del present document. 
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2.8. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

Presència de recursos hídrics subterranis productius 

Coneixement històric de les àrees de més perillositat dins del municipi 

Campllong disposa d’un Pla d’emergència Municipal aprovat 

 

Punts febles 

Contaminació dels recursos hídrics a causa d’activitats antròpiques 

Contingut de fluors en aigües subterrànies profundes 

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

Àrees urbanitzades en zones inundables 

Implantació d’instal·lacions agràries, industrials, turístiques en àrees de perillositat 

Necessitat d’utilitzar terres externes al municipi o serveis de gestors autoritzats pel tractament de 
les dejeccions ramaderes 

 

Oportunitats 

Sensibilització de la ciutadania en front la contaminació de recursos hídrics 

Interès de les administracions per a la protecció dels recursos hídrics 

Sensibilitat de les administracions públiques pel que fa a la problemàtica d’incidència de riscos 
naturals 

Obligatorietat d’acompliment de la Normativa sísmoresistent en tots els municipis 

Obligatorietat de realització d’estudis geotècnics constructius 

 

Amenaces 

Possibles extraccions hídriques desmesurades 

Urbanització d’àrees susceptibles d’estar afectades per processos actius 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts febles- Amenaces 

Hi ha zones que s’estan construint que han estat inundades. 

Vulnerabilitat per nitrats 

La depuradora de Cassà no funciona i és la que provoca l’abocament de nitrats, i també sembla 
que és l’origen del plàstics que baixen per la riera 
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3. Aspectes de Sostenibilitat Ambiental 

3.1. Anàlisi del territori 

A. Memòria descriptiva 

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

3.1.1. Usos del sòl i evolució 

El municipi de Campllong, es troba situat en la conca mitjana del riu Onyar, que el limita per 
l’oest; i està drenat, a més, per les rieres Gotarra, Seca i el rec Madral, en els extrems de 
migdia i de ponent del municipi; la riera de Campllong que travessa el terme d’est a oest, a 
l’alçada del poble i aflueix per la dreta a la riera Gotarra; i per últim la riera Bugantó en forma 
el límit septentrional entre el propi municipi i el de Fornells de la Selva. 

Per la seva situació, en terreny planer i drenat per diversos cursos fluvials, Campllong és un 
municipi antigament i actualment agrícola, compost per petites i mitjanes explotacions agràries 
principalment de conreu herbaci (blat i ordi); hi ha conreu de regadiu (farratges, hortalisses i 
llegums) al sector sud-occidental del municipi. També és important el sector ramader amb la 
presència d’algunes granges a la banda sud del terme, antigament devien ser grans i 
nombroses, hi domina el bestiar boví i porcí.  

El paisatge municipal es caracteritza per planes amb petits i suaus turons, de manera que els 
conreus es localitzen en els planers i les petites masses forestals, disperses, en les terres 
menys aptes pel cultiu. Els boscos són principalment de pins, roures i alzines sureres, 
destaquen masses boscoses de dimensions considerables i en bon estat al nord del terme 
municipal, com la Roureda de Can Mai, el bosc de Can Cama, la roureda de Can Nosa i els 
boscos del Mas Oller, i d’en Jep Mau. 

 

El sector industrial del municipi, està actualment en expansió. Existeix una empresa industrial 
des de fa anys al municipi, fàbrica d’embotits dels Albertí, ubicada a l’oest del nucli urbà; però 
el creixement industrial de Campllong es situa al sector de les Ferreries, nord del municipi. 
Gran part de la població, sobretot en els darrers temps, treballa en el sector industrial del 
municipi de Campllong o de Riudellots de la Selva. 

 

La població viu en veïnats disseminats i al nucli de Campllong; el poble es situa a l’esquerra de 
la riera de Campllong i és un petit nucli format per poques cases al voltant de l’església 
parroquial de Sant Quirze; aquest nucli principal, recentment, s’ha vist augmentat i compactat 
com a nucli principal del municipi. 

A continuació s’ofereix una taula amb els usos del municipi de Campllong, on s’hi mostren les 
hectàrees que ocupa cada ús, el nombre de taques en què està distribuït (indica la 
fragmentació de l’ús) i el percentatge que representa sobre el total municipal. Les dades es 
donen en els tres nivells del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya per a la seva millor 
comprensió. 
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Taula 3.1-1: Usos del sòl de Campllong. Any 2003. 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 
Nombre 
de taques 

Àrea 
(ha) 

% 

Boscos densos Boscos densos (no de ribera) 38 154,24 18,02 

Boscos de ribera Boscos de ribera 3 1,00 0,12 

Matollars Matollars 32 35,22 4,07 

Prats i herbassars Prats i herbassars 20 10,41 1,22 

Plantacions Plantacions de pollancres 8 9,26 1,08 

Terrenys 
forestals 

Sòls nus forestals Sòls nus forestals 1 0,49 0,06 

Conreus herbacis (no 
arrossars) 

63 552,98 64,60 

Conreus llenyosos (no vinyes) 13 28,88 3,37 

Hivernacles 1 0,17 0,02 

Vinyes 2 16,99 1,98 

Conreus Conreus 

Basses agrícoles 1 0,01 0,001 

Urbà residencial lax 58 29,31 3,42 

Zones industrials i comercials 9 10,02 1,17 

Cementiris 1 0,12 0,01 

Granges 4 6,92 0,81 

Zones urbanitzades 

Zones verdes urbanes 1 0,47 0,05 

Carreteres 2 3,12 0,36 
Vies de comunicació 

Zones verdes viaries 1 0,11 0,01 

Improductiu 
artificial 

Sòls nus urbans Sòls nus urbans 6 5,22 0,61 

TOTAL  865 100% 
Font: elaboració pròpia a partir del MCSC 2a ed. CREAF, 2003. 

 

Com es pot observar a les dades de la taula anterior, domina en l’ús del sòl municipal el 
conreu (69,9%), principalment els herbacis i de mida mitjana (el nombre de taques és 
important, pel que es tracta d’extensió agrícola fragmentada o, el que és el mateix, petits 
conreus separats per marges arbustius o forestals). També cal destacar la superfície de 
terrenys forestals al municipi, que en total suma unes 200ha. (23% superfície municipal); com 
s’ha comentat anteriorment aquesta vegetació forestal es situa en els terrenys menys aptes 
pel cultiu. 

Les superfícies ocupades per espais urbanitzats a Campllong, segons la taula anterior, 
representa el 5,46% de la superfície municipal, essent un 1,17% de zones industrials i un 
3,42% de zona urbana residencial de tipologia laxe (bona part de la població viu en 
disseminats i en habitatges unifamiliars). Cal tenir en compte que actualment aquesta zona 
urbanitzada és superior, el sòl industrial (Les Ferreries) ja ocupa el 2% de la superfície 
municipal. 

Tot seguit es pot observar numèricament i gràficament l’evolució dels usos del sòl a 
Campllong, de l’any 1993 al 2003. 
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Taula 3.1-2: Evolució dels usos del sòl a Campllong. 
Any 1993-2003. 

Usos del sòl 1993 2003 

 
Nombre 

de 
taques 

Àrea 
(ha) 

Nombre 
de 

taques 

Àrea  
(ha) 

Boscos densos 20 140,93 38 154,24 

Boscos de ribera 13 17,62 3 1,00 

Matollars 9 10,31 32 35,22 

Prats i herbassars 0 0 20 10,41 

Plantacions 15 36,62 8 9,26 

Conreus 16 640,94 80 599,03 

Zones urbanitzades 16 13,89 73 46,84 

Vies de comunicació 1 3,08 3 3,23 

Sòls nus  8 1,82 7 5,71 
Font: elaboració pròpia a partir del MCSC CREAF, 1993 i 2003. 

 

Malgrat els deu anys de diferència, entre el 1993 i 2003, no hi ha grans canvis. Continua 
dominant als usos municipals el terreny agrícola, amb una lleugera disminució d’hectàrees i 
una major fragmentació de l’espai conreat. Tant l’any 1993 com l’any 2003, el segon ús 
dominant és el forestal, amb un lleuger augment amb els anys i també una major 
fragmentació. L’augment de l’espai forestal està lligat a la disminució de l’espai agrícola, zones 
antigament conreades ara estan ocupades per bosc, prats o matollars; d’aquí també l’augment 
considerable dels matollars (de 10,31ha. a 35,22ha.), dels prats i herbassars (de 0ha. a 
10,41ha.) i dels sòls nus (de 1,82ha. a 5,71ha.). 

Destaca la disminució important de la superfície de boscos de ribera en deu anys i de les 
plantacions de pollancres. Ambdós usos estan relacionats amb l’estat dels cursos d’aigua, pel 
que podem deduir que la qualitat de les masses d’aigua superficials a les rieres del municipi ha 
disminuït i els seus cursos i lleres s’han vist modificats i/o alterats pel que ha comportat la 
pèrdua de la vegetació i usos associats. 

L’espai urbà ha augmentat en deu anys, de 13,89 ha. (1,04% de la superfície municipal) s’ha 
passat a 46,84 ha. (5,42% de la superfície municipal) amb un increment de “taques”, el que 
significa un augment de l’espai urbanitzat disseminat, tipologia urbanística poc sostenible ja 
que és una gran consumidora de recursos naturals. El grau de dispersió del sòl urbà i la 
fragmentació del territori, comporta 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. Com es veurà en apartats posteriors, el nou planejament municipal aposta per un 
model urbanístic més sostenible, i preveu una ordenació i zonificació del sòl més eficient, 
malgrat tot la tipologia de model urbanístic en una zona rural com Campllong tampoc pot ser 
molt densa i compacta ja que suposaria un major impacte paisatgístic i ambiental sobre el 
territori ja que no és un model de construcció òptima o típic a la zona.  

Les vies de comunicació continuen ocupant quasi la mateixa superfície municipal, no passen 
grans infraestructures viàries per dins el terme municipal, degut a que als municipis de l’entorn 
immediat com Riudellots i Cassà de la Selva hi passen les principals infraestructures viàries de 
comunicació Girona – La Selva. De manera, que a Campllong només és necessària una 
infraestructura (C-25) que uneixi les zones urbanitzades amb aquestes vies principals de 
l’entorn. 
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Figura 3.1-1 Usos del sòl a Campllong (1993) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del MCSC 1ed., CREAF (1993) 

Figura 3.1-2 Usos del sòl a Campllong (2003) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del MCSC 2ed., CREAF (2003) 
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Comparant gràficament els sòls de l’any 1993 i els de l’any 2003 es pot observar, com s’ha 
comentat anteriorment, que continua dominant un paisatge agrícola i rural amb zones 
urbanitzades disperses per tot el terme municipal. Es pot veure com el nombre de “taques” 
urbanitzades ha augmentat considerablement en aquests anys, i segurament actualment 
encara és major (veure figura 3.2-3, ortofotomapa basat en el vol de l’any 2006), i al mateix 
temps ha augmentat la superfície urbanitzada d’alguns veïnats. 

Destaca la disminució dels boscos de ribera i les plantacions de pollancres, entorn la riera de la 
Gotarra, límit sud-oest del municipi; com s’ha comentat, segurament per l’alteració de l’estat 
dels cursos d’aigua. I l’augment dels prats i herbassars entorn l’espai urbanitzat del nucli 
principal de Campllong i la riera de Campllong, fet que pot correspondre a àrees que amb el 
temps han deixat de conrear-se perquè són espais urbanitzables i de transformació. 

Es pot observar a l’extrem est del municipi (entre la riera de Campllong i la carretera C-25), 
una pèrdua de superfície forestal que ha passat a matollars, prats i espai urbanitzat. Malgrat 
que en global l’espai forestal al municipi en deu anys ha augmentat, com s’ha dit, en 
contrapartida ha disminuït la zona agrícola (conreus herbacis i plantacions forestals). 

 

3.1.2. Aspectes territorials i planejament directriu 

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

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

Taula 3.1-3: Figures de planejament territorial i urbanístic d’incidència a Campllong 

Pla o programa Administració Estat 

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

Plans Territorials Parcials (PTP) 

PTP de les Comarques Gironines 
DPTOP En elaboració 

Plans sectorials   

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

Programa de sòl DPTOP Aprovat 2005-2008 

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

Pla especial urbanístic d’infraestructures complementàries DPTOP Aprovat 

Pla General de Política Forestal DMAIH Aprovat, 2005-2014 

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

Plans comarcals   

Pla Director de Mobilitat sostenible del Gironès CCG Aprovat 2006 

Pla de Sostenibilitat energètica del Gironès CCG Aprovat 2006 

Pla de Connectivitat Funcional del Gironès CCG Aprovat 2006 

Font: Elaboració pròpia amb dades de la Generalitat de Catalunya.  

 

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

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

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

El municipi de Campllong, es pot considerar que forma part del sistema de reequilibri territorial 
nivell 1 basat en els sistemes urbans de Girona + Cassà de la Selva, o la seva àrea 
d’influència. Les propostes del PTGC per aquest tipus de sistemes es concreten en: 

• Afavorir el desenvolupament de sòl per a usos de tot tipus: residencial, industrial i 
terciari, classificant-lo o executant-lo segons les circumstàncies; en tot cas evitant que 
la manca de sòl disponible els representi un estrangulament o coll d’ampolla per al seu 
desenvolupament. 

• Potenciar les seves capacitats com a alternativa als atractius dels sistemes de l’àmbit 
metropolità, de manera que es permeti reequilibrar el país. 

• Potenciar el seu desenvolupament preservant la qualitat de vida que s’hi gaudeix, 
buscant una prestació elevada de serveis i equipaments especialitzats. 

 

3.1.2.1. Plans sectorials 

Pla d’infraestructures de transport de Catalunya  

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

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

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

Propostes de la xarxa ferroviària: 

• Línia Lleida - Barcelona - frontera francesa. Aquesta línia té una velocitat de disseny 
superior als 300 km/h i actualment es troba en construcció. La previsió es que arribi a 
la fontera amb França l’any 2009. Actualment s’ha construït fins l’estació de Sants de 
Barcelona. Es tracta d'una línia que entre Lleida i Barcelona és per a passatgers i que 
entre Barcelona i la frontera serà per a trànsit mixt. 
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• Eix Transversal ferroviari: Línia destinada a trànsit mixt de passatgers i mercaderies i 
que ha d'unir les principals capitals de la Catalunya central, des de Lleida fins a Girona. 

• Bypass de mercaderies a Girona: Nou corredor a l'oest de Girona per evitar el pas de 
les mercaderies pel centre de la ciutat. 

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

 

Propostes de la xarxa viària: 

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

• Ampliació de l’autopista (AP-7): previsió d’un tercer carril (entre Maçanet de la Selva i 
la Jonquera) i un quart carril (entre Girona i Medinyà). 

• Reconversió de la carretera nacional (A-2): previsió de reconversió a autovia de l’A-2. 

• Reconversió de la carretera C-25: previsió de desdoblament entre Oluges i Riudellots de 
la Selva. 

• Autovia Maçanet-Llagostera: desdoblament de la C-35 (entre Maçanet de la Selva i 
Llagostera). 

 

A més a més de les següents actuacions previstes: 

• Eixos d’accés a la Costa Brava i pla de l’Estany, anella de les Gavarres, C-65, 
desdoblament entre Girona i Llagostera i desdoblament de la C-66 entre Torrent i 
Medinyà. 

• 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. 

No hi ha cap actuació prevista dins el municipi, però sí a municipis de l’entorn immediat. 

 

Programa de sòl 

El programa de sòl industrial i residencial del Govern de Catalunya, l’executen els 
departaments de Política Territorial i Obres Públiques i el de Medi Ambient i Habitatge, a través 
de l’Institut Català del Sòl. L’execució correspon a l’Institut Català del Sòl que compra, 
produeix i promou les diverses actuacions. 

Al municipi de Campllong, no es preveu cap actuació dins el programa de sòl 2005-2008, però 
al municipi limítrof de Riudellots de la Selva, hi ha una actuació industrial programada: 
Riudellots de la Selva – Aiguaviva (Can Vinyalets /Hostal Nou). Aquesta actuació pot 
repercutir, per proximitat i influència al municipi de Campllong. 

 

Pla de transport de viatgers de Catalunya 

És el Pla territorial sectorial que defineix les directrius i les línies d’actuació per als propers 
anys en relació a l’oferta dels serveis de transport públic a Catalunya i la gestió del conjunt del 
sistema. Té caràcter de pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de 
novembre, de política territorial, i de pla específic de mobilitat a l’efecte d’allò que estableix la 
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Els seus continguts i actuacions s’emmarquen dins 
la normativa i el planejament vigents i, particularment, desplega el Pla d’infraestructures de 
transport de Catalunya. 
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Aprovat inicialment el 5/12/2007, amb la fase d’informació pública el 18 de febrer de l’any 
2008. 

 

Pla General de Política Forestal  

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

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

El contingut del pla es detallarà i analitzarà respecte el terme municipal de Campllong, a 
l’apartat de sostenibilitat econòmica (punt 4.4.3) de la present memòria ambiental. 

 

Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 

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

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

En l’apartat 3.4. de la present memòria ambiental de Campllong, s’analitzarà en detall el 
PSARU. 

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

 

3.1.2.2. Plans supramunicials 

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

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

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

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

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

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

 

Pla director comarcal de connectivitat funcional 

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

A les conclusions del pla d’aplicabilitat, es detallen les actuacions a realitzar en cada zona de 
potencial connectivitat i en cada municipi. Hi ha propostes, com la 9 i la 11, que afecten al curs 
d’aigua de la riera de la Gotarra i de la riera Bugantó. 

Aquest pla, els seus objectius i actuacions es tindran en compte a l’apartat de connectivitat de 
la present memòria descriptiva del municipi de Campllong (apartat 3.2.7) i posterior pla 
d’acció per la sostenibilitat de Campllong; i al pla de connectivitat que acompanya els 
documents de l’agenda 21.  

 

Pla de sostenibilitat energètica del Gironès  

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

El terme disseminat de Campllong, l’integren les diverses masies escampades en veïnats:  

• Veïnat de la Bruguera 
• Veïnat de Can Canyet 
• Veïnat de Can Dionís 
• Veïnat de Can Bosch 
• Veïnat de les Ferreries 
• Veïnat de Can Falgueras 
• El Veïnat de Can Pou o La Rectoria, correspon al nucli urbà. 

El nucli de Campllong, l’entitat municipal amb més habitants, es situa en una posició central 
del terme municipal de Campllong i inclou l’antic veïnat de l’església i de Can Pou. D’entre els 
diferents veïnats del terme municipal, el de la Bruguera, situat al nord-est, és el que concentra 
més població, seguit pel veïnat de Can Canyet a l’est del municipi i, el veïnat de les Ferreries al 
nord del municipi. Per últim, els veïnats de Can Falgueres al nord, de Can Dionís a migdia i de 
Can Bosch a ponent són els que concentren menys població. A la figura 5.1-2 d’aquest 
document es pot observar la ubicació dels diferents veïnats, així com a l’ortofotomapa següent 
(figura 3.1-3). 

 

Perspectives d’evolució del municipi 

L’aspecte general del terme municipal, no ha canviat de manera important al llarg del temps. 
Inicialment les construccions disperses pel territori estaven lligades a l’explotació agrícola de 
l’entorn, amb els anys, s’ha produït un augment d’habitatges en sòl no urbanitzable (dispersos 
pel terme) deslligats de l’activitat agrícola. El paisatge del municipi, la seva situació respecte 
les comunicacions i les noves oportunitats de treball en el sector industrial (al municipi o 
entorn immediat), han atret nous habitants a Campllong. 

Les noves i recents construccions dins el municipi de Campllong, han anat encaminades a 
compactar principalment els nuclis ja existents, i rehabilitar antigues masies. Ha augmentat la 
superfície urbana del nucli de Campllong i d’alguns veïnats de Can Dionís (sud del municipi), la 
Bruguera (nord del municipi), etc. i s’ha intentat evitar la proliferació de noves cases aïllades i 
disperses per tot el territori municipal. 
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Si ens fixem en l’estructura urbana de determinats sectors del municipi, aquesta si que ha 
canviat. El veïnat o sector de les  Ferreries i el nucli principal, són les zones que han patit un 
major canvi estructural. 

Figura 3.1-3: Ortofotomapa del terme municipal de Campllong 

 

Font: ICC, 2006. 
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La zona de les Ferreries, com es pot observar a la figura 3.1-4, té un ús principalment 
industrial, es situa pròxim i relacionat amb la zona industrial del sector est de Riudellots de la 
Selva (Polígon de Llevant); aquest polígon industrial de Campllong actualment està en fase de 
construcció, tot i que ja hi ha un nombre important de naus industrials a la zona. Antigament 
aquest espai era una zona agrícola i rural amb habitatges lligats a l’explotació forestal i 
agrícola del municipi, alguns d’aquests encara són presents al sector, fet que pot generar un 
possible conflicte d’usos ja que el funcionament de l’espai industrial pot causar molèsties als 
habitants de la zona. 

El nucli principal de Campllong, anomenat també La Rectoria, es situa enter la C-25 i l’església 
parroquial de Sant Quirze. Antigament aquest espai era totalment agrícola, actualment està 
urbanitzat i es poden observar carrers i recents habitatges construïts a l’entorn dels vials. 
També en aquest sector hi ha l’ajuntament i diferents equipaments municipals. 

A la imatge següent, figura 3.1-5, es pot observar la principal ubicació de la diferent tipologia 
urbana del municipi. 

Figura 3.1-4: Ortofotomapa de la zona de les Ferreries (industrial) i de la zona urbana 
(nucli principal) del terme municipal de Campllong 

 

 

Sector industrial de les Ferreries  Nucli principal de Campllong 

Font: ICC, 2006 
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Com s’observa al mapa anterior i ja s’ha anat dient, existeix un important nombre d’habitatges 
dispersos pel territori i agrupats en veïnats. Domina a Campllong un model urbanístic 
residencial lax, poc sostenible per ser gran consumidora de recursos naturals. Tot i que aquest 
desenvolupament urbanístic actualment s’està reconduint amb els nous creixements 
concentrats al nucli principal i al sector de Ferreries. 

 

La tipologia de les antigues edificacions del municipi són masies, algunes d’interès 
arquitectònic destacable. En canvi, la majoria de les noves edificacions són cases unifamiliars o 
aparellades situades prop de carreteres o camins. Destaca la recent estructura urbana del nucli 
principal de Campllong, on s’han construït vials de nord a sud que van de la C-25 a l’església 

Figura 3.1-5: Tipologia del sòl urbà a Campllong 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del MCSC 2 ed. CREAF, 2003. 
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parroquial i entorn dels quals s’han construït habitatges en filera i aparellats, i diferents 
equipaments municipals. 

També es pot observar la presència de diferents granges al sector sud del municipi. 

 

 

Actualment, la zona industrial del municipi es concentra al sector de les Ferreries, al nord-oest 
del terme municipal que actualment està en desenvolupament. La tipologia de les naus 
industrials és més o menys semblant, dominen les naus opaques (de color gris o blanques) de 
dimensions importants.  

A la figura 3.2-5, es pot veure com a l’oest del nucli urbà de Campllong hi ha una zona 
industrial, aquesta correspon a l’antiga indústria d’embotits d’Albertí. I una altre indústria, fora 
de la zona industrial de les Ferreries, al peu de la C-25. 

S’ha de comentar, que el creixement d’algunes zones industrials ha afectat espai residencial i 
ha amagat part d’edificis d’interès municipal com Can Pou. 

Imatge 3.1-2: Tipologia  habitatges recents 
al nucli de Campllong 

 
Font: Elaboració pròpia 

Imatge 3.1-1: Aspecte de l’estructura 
urbana del carrer principal de Campllong 

 
Font: Elaboració pròpia 

Imatge 3.1-13 Granja existents a Campllong 

Font: Elaboració Pròpia 
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L’anàlisi que es realitza tot seguit del planejament municipal, dóna una major informació sobre 
les perspectives d’evolució del municipi. 

 

3.1.4. Anàlisi del planejament urbanístic municipal 

Actualment Campllong disposa d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat 
definitivament el 27/7/2006. Antigament es regia per Normes Subsidiàries (NNSS) aprovades 
l’abril del 1983. 

 

Normes Subsidiàries del 1983 

Per entendre una mica l’evolució i estructura urbana del municipi, abans de detallar el que 
preveu el planejament actual s’explica breument el que preveien les NNSS del 1983. 

L’antic planejament municipal, preveia bàsicament com a sòl urbà els nuclis dels veïnats de 
l’església i de Can Pou; mitjançant un sector urbanitzable residencial anomenat Unitat de 
desenvolupament lineal es preveia la unió dels dos nuclis consolidats, que proposava una nova 
avinguda d’accés al poble, des de la carretera de Riudellots a Cassà de la Selva i, una 
ordenació amb tipologies de ciutat jardí. En la banda oest del municipi, al costat del de 
Riudellots, es preveia igualment un sector urbanitzable de tipus industrial. Veure figura 3.1-6 
(imatge esquerra). 

Durant el període de vigència d’aquest planejament general (NNSS del 1983) s’han aprovat 
diferents figures de planejament, que han permès el desenvolupament urbanístic del municipi, 
i han causat quasi bé l’esgotament dels creixements previstos. Pel que fa a sectors 
urbanitzables: 

• El 8 d’octubre de 1986 s’aprova definitivament el Pla Parcial del sector La Rectoria. 
Posteriorment el 14 de juny de 1989 s’aporta el text refós de l’esmentat sector, que 
ordenava finalment aquest sector. Aquest sector es troba totalment consolidat. 

• El 23 de març de 1994 la Comissió d’Urbanisme de Girona aprova definitivament el Pla 
Parcial del sector anomenat Unitat de desenvolupament lineal III, així com una 
modificació de les normes subsidiàries en aquest mateix àmbit. El 20 d’octubre de 1995 
l’Ajuntament aprova definitivament el projecte d’urbanització d’aquest sector. Actualment 
el sector es troba totalment urbanitzat, i amb un grau d’ocupació important. 

• Finalment el 22 de gener de 2002 la Comissió d’Urbanisme de Girona, aprova 
definitivament el Pla Parcial del sector industrial Les Ferreries. Posteriorment l’any 2003, 
l’Ajuntament aprova definitivament el projecte d’urbanització que permet l’execució 
d’aquest sector. Actualment el sector s’està urbanitzant. 

 

Imatge 3.1-5: Habitatge al mig de la zona 
industrial de les Ferreries 

 

Font: Elaboració pròpia 

Imatge 3.1-4: Aspecte d’un carrer  i naus del 
polígon industrial de les Ferreries 

 

Font: Elaboració pròpia 
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També, s’han aprovat diferents modificacions de les Normes Subsidiàries que han permès el 
creixement del nucli central; destacar, l’aprovació el 22 de novembre de l’any 2000, d’una 
modificació de les Normes vigents per l’ampliació del sòl industrial corresponent a la fàbrica 
Albertí (sector oest del nucli urbà). I s’han desenvolupat projectes d’urbanització de diferents 
vials. I finalment, cal mencionar que s’han autoritzat diferents construccions en sòl no 
urbanitzable, principalment habitatges unifamiliars i reformes de masies i la construcció de 3 
naus industrials al marge esquerra de la carretera el 1994. 
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Figura 3.1-6: Planejament de les NNSS del 1983 

 

 
Font: POUM de Campllong 

Figura 3.1-7: Planejament del POUM del 2006 

 

 
Font: POUM de Campllong 
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Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del 2006 

El POUM de Campllong, aprovat el 2006, té els següents objectius: 

1. Actualitzar el planejament urbanístic de Campllong en l’àmbit territorial, mitjançant el 
Pla d’Ordenació Urbanística municipal, que ofereix un major grau de detall i precisió. 

2. Adequar i posar al dia les previsions del planejament urbanístic de Campllong sobre una 
cartografia digital d’acord amb la realitat física del territori i la seva estructura. 

3. Adaptar el planejament a la nova legislació urbanística així com al de la resta de 
legislació de les matèries sectorials amb incidència en el camp urbanístic. 

4. Efectuar les reserves necessàries tendents a adaptar les previsions de creixement a les 
circumstàncies de Campllong i del mercat prenent com a punt de partida la realitat 
actual, suprimint les alienes i poc adequades al territori. 

5. Efectuar un tractament del sòl no urbanitzable que asseguri un equilibri mediambiental, 
amb la protecció de les àrees de valor agrícola, les de valor forestal i les d’especial valor 
natural i paisatgístic, d’acord amb les condicions del territori. 

6. Garantir la protecció de la xarxa de comunicacions, dels camins rurals, dels recs, rieres 
i demés elements estructurals del territori. 

7. Proposar unes normes urbanístiques i ordenances que facilitin la seva aplicació, 
incorporant les zonificacions amb unes regulacions detallades i precises en cada règim 
del sòl que millor s’adapti als seus objectius. 

8. Reservar els terrenys necessaris per a sistemes urbanístics: espais lliures, equipaments 
i vialitat al servei del municipi de Campllong. 

9. Incloure els paràmetres necessaris que assegurin una correcta protecció i preservació 
de patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural. 

 

El model d’implantació territorial a seguir que preveu l’actual planejament, vol respectar 
l’entorn rural de la plana on se situa, i es basa en l’agrupació de l’edificació al voltant del nucli 
originari de l’església i Can Pou, de forma que es permeti solucionar el creixement del  
municipi. Alhora, preveu respectar les tipologies edificatòries existents que conformen els 
disgregats de masies i edificacions rurals que constitueixen els diferents veïnats del municipi. 
Així mateix, per assegurar un creixement sostenible, proposa preservar de qualsevol edificació 
les àrees de valor agrícola, de valor forestal, d’especial valor natural i paisatgístic i d’aquelles 
àrees que on les edificacions poden suposar un risc. 

 

Pel que fa a la qualificació del sòl, el POUM estableix les següents tipologies (veure figura 
3.1-7): 

Taula 3.1-4: Classificació del sòl a Campllong. Any 2006. 

Tipus Superfície 

Sòl urbà 483.602 m2 

Nucli tradicional (clau 1)  

Subzona Can Pou (clau 1.a) 

Subzona Església (clau 1.b) 

 

Edificació en filera (clau 2) 

Edificació aïllada (clau 3) 

Verd privat (clau 4) 

Serveis i dotacions privades (clau 5) 

Edificació industrial (clau 6) 

 

Sòl urbanitzable delimitat 288.403 m2 
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Taula 3.1-4: Classificació del sòl a Campllong. Any 2006. 

Tipus Superfície 

Residencial (SUD-1) 

Industrial (SUD-3) 

 

Sòl no urbanitzable  7.713.969 m2 

Zona de protecció agrícola (clau PA) 

Zona de protecció forestal (clau PF) 

Zona de protecció natural (clau PN) 

 

TOTAL 8.485.974 m2 
Font: POUM de Campllong 

 

Pel que fa referència al sòl urbà, es proposa un planejament que tingui en compte els valors 
històrics i el creixement, tot disposant les tipologies de nucli tradicional, diferenciant el de Can 
Pou del de l’església, d’edificació en filera, d’edificació unifamiliar aïllada, en diferents graus 
d’ocupació i mida, de dotacions i serveis privats i, de tipus industrial, també diferents graus 
d’edificació i parcel·lació, i de rural privat. Dins d’aquesta classe de sòl, i d’acord amb la 
legislació urbanística vigent, es diferenciarà entre el sòl urbà consolidat (153.923 m2) i el sòl 
urbà no consolidat (95.817 m2), delimitant polígons d’actuació urbanística en aquells àmbits en 
els quals calgui efectuar cessions de sòl amb destí a zones verdes i equipaments. En ambdós 
casos s’establirà el seu desenvolupament a través d’un Pla de Millora Urbana.  

Dins el sòl urbà, la superfície industrial ocupa 233.857 m2, i es concentra a la zona industrial 
de les Ferreries (nord-oest del terme municipal). 

 

Les àrees de sòls urbans no consolidats es concentren bàsicament a ponent del nucli de 
Campllong, i permeten relligar i completar la xarxa viària i el teixit urbà. En aquestes àrees 
pren especial rellevància la proposta municipal de concentrar i ampliar les superfícies 
destinades a equipaments de caràcter públic, en un punt central, que permetin resoldre les 
necessitats del municipi en els propers anys. 

Tot seguit, es detallen els àmbits de sòl urbà no consolidat, subjectes a polígons d’actuació 
urbanística. 

Taula 3.1-5: Àmbits subjectes a polígons d’actuació 
urbanística 

Nom Sup. (m2) 

PAU-1 La Torre 27.160 

PAU-2 Ca l’Albertí 16.496 

PAU-3 Can Mingo-2 9.103 

PAU-4 Camí del Remei 5.225 

PAU-5 Can Pou 2.275 

PAU-6 Can Mingo-1 2.470 

PAU-7 Carrer del cementiri 13.402 

PAU-8 Gotarra 19.686 

Total                                                                 95.817 m2 

 

Pel que fa al sòl urbanitzable del municipi, el Pla proposa dues àrees de creixement pels 
propers anys: En l’extrem de llevant del nucli de Campllong es proposa una àrea residencial, 
formada principalment per habitatges unifamiliars aïllats en ciutat jardí, completant la trama 
urbana del municipi, i a l’extrem nord-est del sector industrial de les Ferreries, es preveu un 
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eixamplament de l’àmbit, que possibiliti completar i finalitzar el desenvolupament d’aquesta 
àrea d’activitats. Aquests sectors s’hauran de desenvolupar mitjançant Plans parcials d’acord 
amb els paràmetres fixats. 

Taula 3.1-6: Sectors a desenvolupar mitjançant PP 

Nom Sup. (m2) EBT Ús 

SUD-1. Riera de Campllong 73.427 0,35 Residencial 

SUD-2. Les Ferreries II 214.976 0,40 Industrial 

Total 288.403   

Sup: superfície (m2) 

EBT: edificabilitat bruta total (m2 sostre / m2 sòl) 
Font: POUM de Campllong 

 

El pla preveu que els creixements dels sectors urbanitzables respectaran les condicions 
naturals i topogràfiques on se situen, preservant les masses arbrades existents, que passaran 
a qualificar-se com a sistema d’espais lliures públics. 

La previsió d’habitatge al municipi és la següent: 

Taula 3.1-7: Actuacions residencials previstes al POUM 

Actuació 
Sup. total 
(m2) 

Sostre màx. 

 (m2) 
Nº màx. 

d’habitatges 

PAU-1. La Torre 27.160 9.506 54 

PAU-4. Camí del Remei 5.255 1.839 5 

PAU-5. Can Pou 2.275 2.503 17 

PAU-7. Carrer de Cementiri 13.402 4.690 27 

SUD-1. Riera de Campllong 73.427 25.699 147 

Total 121.519 44.237 250 
Font: POUM de Campllong 

 

D’aquestes actuacions, es preveu la cessió a favor de l’ajuntament de Campllong del 10% de 
l’aprofitament urbanístic, que s’incorporarà al patrimoni municipal de sòl i habitatge. I el POUM 
proposa una reserva del 20% del sostre residencial de les actuacions detallades a la taula 3.1-
7, per habitatge protegit (HPO). Concretament dels 250 habitatges previstos, 108 seran de 
protecció oficial: 23 al sector La Torre, 4 al Camí del Remei, 6 a la zona de Can Pou, 11 al 
Carrer del Cementiri i 64 al SUD-1.  

A part d’aquests HPO, el POUM proposa en el sòl urbà consolidat una reserva concreta per la 
construcció d’habitatges de protecció pública sobre un terreny municipal, situat en l’illa 
delimitada pels carrers de l’església, la rectoria, el pavelló i la riera de Campllong i correspon a 
la zona qualificada de clau 2 d’edificació entre mitgeres; en aquesta actuació, contemplada en 
l’agenda de les actuacions de l’any 2007, es preveu un sostre destinat a habitatges protegits 
de 1.168 m2 que permeten un mínim de 8 habitatges protegits. 

 

Pel que fa referència al sòl no urbanitzable, es fixen franges de protecció de carreteres i 
camins d’acord amb la seva jerarquia. Pel que fa als rius, recs i rieres, s’assenyalarà la zona de 
policia, d’acord amb la reglamentació hidràulica vigent.  

En relació al tractament i zonificació del sòl no urbanitzable, es proposen tres tipus de sòl com 
s’ha assenyat a la taula 3.1-4, en funció de les seves característiques i del grau de protecció 
que es vol assolir: 
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• La zona de protecció natural, que incorpora els terrenys situats al sud-est, entre els riu 
Onyar, i les rieres de l’Agulla, Gotarra, Seca i Madral. Es tracta de terrenys pràcticament 
inundables, de gran valor paisatgístic i natural. 

• La zona de protecció forestal que incorpora els terrenys de naturalesa forestal, distribuïts 
principalment al nord de la carretera C-25, que cal preservar especialment pel seu valor 
intrínsec. 

• La zona de protecció agrícola que incorpora la resta de terrenys del municipi, i que cal 
preservar atès el seu valor agrícola. 

 

Els sòls destinats a sistemes pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Campllong es 
classifiquen de la forma següent: 

• Sistema de comunicacions 

- Sistema viari (clau V) 

Existeixen diferents categories segons la via. 

- Sistema d’aparcaments (clau Va) 

• Sistema d’espais lliures 

- Sistema de zones verdes (clau A) 

- Sistema hidrogràfic (clau H) 

El riu Onyar i les rieres Gotarra, Seca, Bugantó i de Campllong, mantindran una 
franja de protecció urbanística de 25 metres d’amplada a partir del marge que 
delimita el llit del curs d’aigua. I la resta de recs, torrents i canals s’estableix una 
franja de protecció de 5 metres d’ample a partir del marge que delimita el llit del 
curs d’aigua. Les fonts localitzades en sòl no urbanitzable mantindran una protecció 
urbanística radial de 50 m. 

• Sistema d’equipaments comunitaris i serveis tècnics 

- Sistema d’equipaments comunitaris (clau E) 

Existeixen diferents categories segons l’ús. Destacar que es preveu una important 
zona d’equipaments al nucli central de Campllong, al nord de l’església de Sant 
Quirze. 

- Sistema d’infraestructures tècniques i mediambientals (clau ST) 

Destacar que a part del serveis tècnics bàsics, també formen part d’aquesta 
categoria les instal·lacions ambientals vinculades a l’estalvi energètic i a la 
reutilització i reciclatge de residus líquids i sòlids. L’edificació i les instal·lacions 
s’adaptaran a les característiques de l’entorn immediat, tant pel que fa a materials 
com a colors, procurant minimitzar l’impacte visual. 

- Sistema d’habitatge dotacional públic (clau HD) 

 

El model urbanístic proposat pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Campllong és un 
model de desenvolupament urbanístic molt més sostenible que el planejament anterior (NNSS 
del 1983). 

El nou planejament proposa una racionalitat en la utilització del territori que es fa palesa en la 
compatibilitat del model proposat, que planteja un desenvolupament molt focalitzat en la 
rehabilitació dels teixits existents, completar la seva ordenació i eixamplar-los ocupant els 
terrenys col·lindants a l’actual nucli urbà entre els veïnats de Can Pou i l’església. L’estimació 
del potencial residencial del sòl proposat (uns 250 nous habitatges), permet constatar que el 
municipi disposarà d’un creixement adequat a les característiques i necessitats del mateix per 
els propers 25-30 anys; aquest creixement es proposa de manera diferida en el temps, evitant 
un desenvolupament excessiu en un termini curt de temps. 
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Els objectius ambientals del pla, que incideixen més directament en la racionalitat de la 
utilització del territori, són els següents: 

1. Protecció especial de tots els terrenys d’alt valor natural i paisatgístic, a ponent del 
municipi, entre els cursos fluvials que conformen el riu Onyar, les rieres Gotarra, Seca i 
el rec Madral. 

2. Reconeixement i protecció de les àrees agrícoles i forestals del municipi, que cal 
preservar pels seus valors ambientals a on s’intercala l’entramat de masies i cases 
rurals disperses per tot el municipi, com a tret característic de territori de Campllong. 
En aquest punt pren especial importància l’articulació i posta en valor de la xarxa de 
camins rurals del municipi. 

3. Estructuració del creixement a llevant del nucli urbà existent, de manera que es 
preservin totes les àrees boscoses afectades, es completi la trama urbana i s’augmentin 
les dotacions d’equipaments públics i els espais lliures al servei de la població. 

4. Preservació en les àrees urbanes dels elements singulars del patrimoni històric i 
arquitectònic de Campllong, incorporant els espais lliures públics necessaris que 
assegurin aquest objectiu. 

5. Assegurar una correcta integració de l’ampliació del sòl industrial de les Ferreries 
mitjançant la protecció de les àrees boscoses afectades i situant les zones edificables al 
nord-est de manera que no s’afectin les visuals des de les vies d’accés al municipi. 

6. Potenciar l’estructura d’espais lliures públics, a partir d’una lògica territorial i municipal, 
que permeti, alhora, millorar la imatge de la vila. 

 

El POUM també fa propostes encaminades a una mobilitat sostenible, facilitant que la majoria 
de desplaçaments dintre de la vila es facin a peu; i per altra part, en una escala territorial, 
proposa que seria necessari un transport públic regular cap els principals nuclis de població de 
l’entorn. 

 

Amb les dades anteriors, es pot estudiar l’índex de saturació del sòl al terme municipal de 
Campllong. 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.1-8: índex de saturació del sòl 

 

Els índexs de saturació (IS) del sòl (Rueda 1985 i Arribas 1991), permeten avaluar l’ús del sòl en un 
pla urbanístic. L’IS 1 determina la relació entre el total del sòl d’un municipi i el seu potencial urbà 
(realitzat i previst). L’IS 2, en canvi, avalua la disponibilitat de sòl al municipi i, en certa manera, la 
vigència i la necessitat de renovació del planejament urbanístic. 

 

Font: Agenda 21 comarcal de la Selva 
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Taula 3.1-8:  Índex de saturació del sòl 

Població 
(2007) 

Extensió IS 1 IS 2 Densitat 
bruta1 

Densitat 
neta 2 

427 8.485.974 m2 0,09 0,2 0,5 27,7 

1 Densitat bruta: població/superfície total del municipi (en habitants per hectàrea) 

2 Densitat neta: població/superfície urbana consolidada del municipi (en habitants per hectàrea) 

S’han utilitzar les dades de sòl urbà i urbanitzable detallades anteriorment pel planejament municipal. 

Font: Pròpia a partir de dades de l’Ajuntament i POUM de Campllong  

 

Els valors de IS 1 aniran de 1 a 0, essent els valors més pròxims a 1 els dels municipis que 
tenen una major saturació del sòl. Els municipis que tenen un terme extens presenten valors 
reduïts de IS 1, ja que tenen una gran part de sòl no urbanitzable. El punt crític són els 
municipis que, tot i tenir una extensió del municipi considerable, presenten un valor d’IS 1 
elevat, fet que manifesta l’elevada pressió urbanística sobre el territori. En el cas de Campllong 
IS 1 no és molt elevat, a Riudellots IS 1 és 0,13, tampoc és massa elevat. El sòl urbanitzable 
previst a Campllong representa el 3,4% del sòl municipal, mentre que el sol urbà representa el 
5,7%, pel que el creixement previst no és desmesurat com en altres municipis que es preveu 
un sòl urbanitzable que supera el sòl urbà municipal. L’ocupació urbana prevista pel 
planejament municipal vigent és de 9,1% de la superfície municipal, sòl urbà i urbanitzable. 

Els valors d’IS 2 ens mostren el marge de sòl (1-IS 2), que presenta el municipi per continuar 
creixent en funció del planejament municipal i del grau de consolidació que s’ha produït fins al 
moment dels sòls considerats inicialment urbanitzables. Així, Campllong (amb un valor de 0,8) 
disposa d’un marge de creixement important, ja que encara queda força sòl per urbanitzar del 
previst pel POUM (aquest és un pla recent). El sòl urbà consolidat representa el 1,8% de la 
superfície municipal (19,9% del sòl urbà i urbanitzable que preveu el POUM). 

 

3.1.5. El Pla d’Emergència Municipal i els Plans d’Actuació 

La protecció civil és un servei públic i l'Ajuntament té competències plenes en el seu terme 
municipal. L'Ajuntament, com a entitat bàsica de protecció civil, conjuntament amb altres 
administracions, disposa de capacitat general d'actuació, planificació i coordinació en aquesta 
matèria amb l'objectiu principal de garantir la protecció física de les persones i els seus bens 
en situació de greu risc col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en què la 
seguretat i la vida de les persones puguin perillar o sucumbir massivament. 

 

La legislació vigent en matèria de protecció civil és: la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció 
civil a Catalunya, i el decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 
contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals. D’aquest 
decret se’n deriva que els municipis han de tenir un únic pla d’emergència, el pla de protecció 
civil, que recopili tots els documents que el municipi hagi d’elaborar en funció dels seus riscos, 
i que serà el que s’activarà en cas que es produeixi una emergència. 

 

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i 
l’organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d’emergències o 
risc greu. Aquests poden ser territorials, especials i d’autoprotecció. 

Els plans territorials preveuen amb caràcter general les emergències que es poden produir en 
el seu àmbit; els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis, no 
obstant, poden haver-hi plans d’àmbit territorial supramunicipal. 

Els plans especials es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix d’uns 
mètodes tècnics i científics adequats per a avaluar-los i tractar-los, aquests plans s’han 
d’elaborar d’acord amb les directrius bàsiques previstes a la normativa. 
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Els plans especials vigents a Catalunya són: 

• Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT)  

• Pla de protecció civil d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT)  

• Pla de protecció civil per al risc d’inundacions a Catalunya (INUNCAT)  

• Pla de protecció civil per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera 
i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT)  

• Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT)  

• Pla especial d’emergències per contaminació accidental de les aigües marines a Catalunya 
(CAMCAT) 

• Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).  

• Plans d’actuació municipal: els municipis en què s’hagin d’aplicar els plans especials estan 
obligats a elaborar i aprovar els corresponents plans d’actuació municipal. Aquests plans  
municipal formen part dels plans especials, i donen la resposta del municipi a aquell risc 
concret. 

• Plans específics municipals: els municipis que tinguin riscos concrets no considerats 
especials poden elaborar plans específics, com a resposta al risc que els afecta. 

 

Finalment, els plans d’autoprotecció preveuen, per a empreses, centres i instal·lacions 
determinats, les emergències que es puguin produir com a conseqüència de la seva pròpia 
activitat i les mesures de resposta enfront de les situacions de risc, catàstrofes i calamitats 
públiques que els puguin afectar 

 

El municipi de Campllong té aprovat alguns dels plans de protecció civil, tot seguit s’adjunta el 
quadre resum: 

Taula 3.1-9:  Quadre resum dels manuals d’actuació a Campllong 

Manual d’actuació Homologat Revisió 

Manual d’actuació bàsic 26/4/2007 2011 

Manual d’actuació INFOCAT (risc incendis) 26/4/2007 2011 

Manual d’actuació TRANSCAT (risc accidents en 
el transport de mercaderies perilloses ) 

26/4/2007 2001 

Manual d’actuació SISMICAT (risc sísmic) Pendent - 

Manual d’actuació NEUCAT (risc de neu) Pendent - 

Manual d’actuació INUNCAT (risc inundació) Pendent - 

Font: Direcció General de Protecció Civil 

 

L’INFOCAT és el pla per emergències derivades d’incendis forestals dins l’àmbit territorial de 
Catalunya. Aquest pla inclou la quantificació i localització dins de Catalunya dels aspectes 
fonamentals per a l’anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori i desplegament de 
mitjans i recursos i localització d’infraestructures de recolzament per als treballs d’actuació en 
cas d’emergència.  

L’INUNCAT fixa l’estructura i organització que s’ha de seguir per la direcció i coordinació 
general de les emergències en cas de risc d’inundació. A efectes d’aquest pla, hi ha els 
següents pla d’actuació a desenvolupar: PAM que recull les actuacions que ha de realitzar 
l’Ajuntament, i PAU (Plans d’autoprotecció) que són els plans que han de realitzar les 
empreses, centres i instal·lacions, tant públiques com privades, ubicades en zones inundables 
per tal de preveure les mesures de resposta interna davant la situació de risc d’inundació que 
els pugui afectar.  
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El TRANSCAT recull les actuacions que cal realitzar per part del municipi afectat davant d’un 
accident en el transport de mercaderies perilloses així com les actuacions encaminades a 
garantir l’operativitat dels mitjans humans i material de què es disposa. 

L’objectiu del SISMICAT és poder donar una resposta ràpida en cas de terratrèmol, minimitzar 
els possibles danys a les persones, béns i medi ambient i permetre restablir els serveis bàsics 
per a la població en el menor temps possible. Les responsabilitats d’un municipi davant d’una 
emergència sísmica, queden especificades en el PAM. Campllong està inclòs en municipis amb 
intensitat sísmica igual o superior a VII en un període de retorn associat de 500 anys segons el 
mapa de perillositat sísmica, pel que ha d’elaborar el PAM on s’hi analitzen, entre altres coses, 
els mitjans i recursos del municipi, com s’informarà a la població, s’organitzarà i controlarà els 
voluntaris municipals, es determinen els elements vulnerables ubicats en zones de risc i es 
determinen les instal·lacions que, per la seva activat, han de dotar-se d’un pla d’autoprotecció. 
Els plans d’autoprotecció (PAU) els han d’elaborar les empreses, centres i instal·lacions, tant 
públiques com privades, ubicades en els municipis que tinguin una intensitat sísmica igual o 
superior a VII; per tant, respecte el risc sísmic, les empreses ubicades o que s’ubiquin al 
municipi tenen l’obligació de realitzar un PAU. 

EL NEUCAT, pla especial d’emergències per nevades a Catalunya, té la funció de preveure i 
disposar d’una estructura organitzativa per fer front a aquest tipus d’emergència amb una 
unitat de comandament, així com preveure i aplicar uns procediments d’actuació i de 
coordinació dels mitjans disponibles a fi d’augmentar l’eficàcia en la resolució de l’emergència. 

 

La seguretat del municipi també rau en la seguretat a la zona industrial, que ve determinada, 
en un primer nivell, per la seguretat individual de cada una de les empreses ubicades al 
polígon amb l’elaboració dels corresponents plans d’emergència interior (PEI) de cada centre 
de treball, aquest pla és el conjunt de mesures d’organització i planificació dels mitjans 
humans d’una empresa que s’ha de seguir en cas d’emergència, i que ha de permetre la 
utilització de forma òptima dels mitjans materials i tècnics disponibles amb l’objectiu final de 
reduir al mínim les possibles conseqüències humanes i/o econòmiques en cas de sinistre. 

També hi ha els Pla d’emergència exterior(PEE) d’una empresa és el marc orgànic i funcional 
pensat per prevenir o disminuir les conseqüències d’accidents greus que puguin succeir a 
l’empresa; 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. El PEE d’una empresa s’activa en cas que una indústria pateixi 
un accident que tingui o pugui tenir repercussions a l’exterior de la instal·lació, prèviament 
l’empresa haurà hagut d’activar el seu PEI i comunicar-ho a les autoritats, per tal que si és 
necessari, s’activi el PEE (l’activació d’aquest pla es fa en funció de la categoria de l’accident). 
Si s’ha activat un PEE, llavors els municipis han de posar en marxa el seu propi pla d’actuació 
municipal (PAM).  

De manera, que les empreses les noves empreses que s’ubiquin al polígon industrial de les 
Ferreries a Campllong hauran de disposar d’aquest pla i facilitar-lo a l’Ajuntament per tal que 
aquest disposi d’aquesta informació i l’inclogui al pla d’emergències municipal, i pugui 
organitzar les actuacions d’emergència que es puguin produir al municipi. 

 

No es té coneixement que l’Ajuntament disposi dels plans d’emergència de les empreses 
industrials actualment presents al municipi, pel que també caldrà que les indústries presents 
elaborin i presentin aquest pla d’emergències a l’administració local. 
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3.1.6. Espais verds urbans, espais lliures i espais periurbans1 

Estat del planejament municipal 

El planejament general Campllong, aprovat recentment, any 2006, classifica els sistemes 
d’espais lliures en (1) zones verdes (art. 71) i (2) sistema hidrogràfic (art. 72). Incloent en el 
sistema de zones verdes tots els parcs, jardins, places, rambles i tot l’espai lliure verd públic 
de Campllong, situat en sòl urbà o urbanitzable. 

De fet, entre els objectius del propi POUM en destaquen (1) Preservació en les àrees urbanes 
dels elements singulars del patrimoni històric i arquitectònic de Campllong, incorporant els 
espais lliures públics necessaris que assegurin aquest objectiu i (2) Potenciar l’estructura 
d’espais lliures públics, a partir d’una lògica territorial i municipal, que permeti, alhora, millorar 
la imatge de la vila. 

 

Segons el quadre de superfícies d’aquest POUM, la superfície d’espais lliures públics en sòl 
urbà consolidat és de 16.518m2, i la proporció d’espais lliures en relació al sostre edificable és 
de 31,82m2/100, superior als 20m2/100 que fixa l’article 58.1f de la legislació vigent. 

L’article 70, de disposicions generals del sistema d’espais lliures, indica que: 

S’ordenen com a sistemes generals d’espais lliures els parcs i jardins urbans que s’especifiquen 
com a tal en els plànols d’ordenació, així com els entorns dels cursos d’aigua rieres i espais 
que pel seu valor ambiental, ecològic i paisatgístic han de garantir els corredors biològics i la 
relació de la població amb el medi i l’homogeneïtat del paisatge. 

Pel seu paper fonamental en el manteniment del paisatge, els espais lliures hauran de tenir un 
tractament específic i acurat de neteja i manteniment compatible amb la seva funció 
ambiental. 

Al seu temps, l’article 71 del POUM especifica que: 

“Són els espais lliures eminentment arbrats que, independentment del seu règim urbanístic, 
tenen com a funció principal el repòs, lleure i esbarjo de la població i per tant el seu pendent 
mitjà serà inferior al 15% i la seva amplària mínima 10 m. La seva ubicació i els seus límits 
són inalterables d’acord amb l’article 95 de la RLU.  

Només s’admetran les instal·lacions descobertes per a la pràctica esportiva, els jocs infantils i 
serveis, sempre que ocupin menys del 25% de la superfície del parc. 

Únicament s’admeten construccions que no ocupin més del 5 % de la superfície total de l’espai 
lliure, i estigui relacionada amb l’activitat de la zona verda. En cap cas s’admetran 
aprofitaments privats de subsòl, sòl i volada d’aquests espais lliures. No obstant això, al subsòl 
d’aquests sistemes s’admet que s’hi situïn serveis públics sempre que es garanteixi 
l’enjardinament de la superfície i el manteniment de la qualitat dels aqüífers. 

Les edificacions que confrontin amb espais lliures podran obrir finestres a l’espai públic prèvia 
llicència municipal. 

En la gestió d’aquests espais verds cal aplicar criteris que impliquin un respecte i un bon ús 
dels recursos naturals, d’entre els que cal destacar: el consum racional de l’aigua per al reg, la 
selecció de les espècies vegetals i alhora ornamentals més ben adaptades al sòl i al clima de 
Campllong, el control integrat de plagues i la protecció del sòl per evitar-ne la pèrdua de la 
fertilitat i la impermeabilització.” 

 

Finalment, el Pla proposa pel que fa als sistemes d’equipaments comunitaris i serveis tècnics, 
una relació directa amb els espais lliures amb l’objectiu de donar continuïtat a l’espai públic. 

                                           
1 Aquest apartat es complementarà amb la realització d’una avaluació dels espais en la qual es valoraran aspectes de 
sostenibilitat ambiental (tipus d’espècies vegetals, quantitat d’aigua de reg, etc.) i social (utilitat social de l’espai, 
presència i qualitat del mobiliari urbà, etc.) per tal de poder aportar propostes de gestió dels espais verds urbans des 
d’un punt de vista sostenible, en forma d’oferta addicional a la redacció d’aquesta Agenda 21 Local. 
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En definitiva, el Pla ordena els espais lliures com aquelles àrees lliures d’edificació, destinats a 
activitats d’esbarjo, esplai i repòs dels ciutadans. 

 

Valoració dels espais verds urbans, lliures i espais periurbans 

Com s’ha pogut veure, el POUM de Campllong reglamenta els espais verds urbans i els espais 
lliures, assimilant-los entre ells, mentre que aquest no realitza mesures concretes. 

De la mateixa manera, no es planteja cap tipus de reglamentació per als espais periurbans, de 
forma que s’ordeni acuradament les vores del nucli, mitjançant elements de contenció i 
esponjament, de forma que es graduï l’efecte de transició entre l’espai urbà i l’espai rural. Amb 
tot, el caràcter rural del municipi no fa plantejar excessives qüestions en aquest aspecte. 

Tal i com es pot observar en la següent figura, es pot diferenciar clarament entre els espais 
lliures i verds del nucli urbà de Campllong i els del sector de Ferreries. Pel que fa als primers, 
s’ubiquen entre la carretera i el nucli urbà, i als vessants sud i oriental del nucli. Amb tot, a la 
zona central del nucli hi ha una important franja d’espais lliures verds, al voltant de la zona 
d’equipaments que inclou l’ajuntament i el local social. Per altra banda, els espais del sector de 
les Ferreries, es situen sobretot entre el límit oriental del sector industrial, en aquest sentit, es 
vol fer referència a que aquest es troba, tant al nord com al oest, envoltat de sòls no 
urbanitzables de protecció forestal i de sòls classificats com espais lliures de protecció 
hidrogràfica, respectivament. 

 

Pel que fa al nucli urbà, concretament, se’n destaca la concentració d’espais lliures que es 
produeix paral·lelament al passeig que uneix la zona del nucli tradicional de la zona de Can 
Pou i la zona del voltant de l’església, oferint un amplia zona d’espais lliures en una zona on 
s’ha concentrat el creixement residencial del nucli de Campllong, i que permet un esponjament 
del mateix. Amb tot, cal tenir en compte que la majoria d’espais verds urbans delimitats com a 
tals, no presenten en l’actualitat, un tractament específic, i que són, en general, reserves de 
sòl lliure, en els quals no s’hi edificarà. En aquest sentit, el major tractament pel que fa a 
espais verds es refereix, es dóna a la franja d’arbrat situat al llarg del Passeig de Campllong, 
format principalment per exemplars d’alzina. 

 

L’Organització Mundial de la Salud (OMS) estableix que la l’índex òptim de relació entre espais 
verds i nombre d’habitants és de 10m2/hab. En aquest sentit, segons les dades del 
planejament, la superfície d’espais lliures públics en sòl urbà consolidat és de 16.518m2, el que 
suposa, amb una població censada de 400 habitants l’any 2007, una ràtio de 41,3m2/hab., 
superior als estàndards de l’OMS. 

Pel que fa als espais lliures públics, tot i no diferenciar-se estrictament en el POUM, en 
destaquen la plaça de l’església i els diferents espais que, a la franja d’espais verds que creua 
el nucli, presenten elements de caràcter esportiu. 
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Figura 3.1-9: Espais verds i lliures del nucli de Campllong 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Pel que fa als espais periurbans, aquests són de caràcter marcadament agrícola, trobant també 
espais de caràcter fluvial resseguint les nombroses rieres que tenen part del seu pas pel 
municipi. Així, no hi ha espais delimitats com a periurbans pròpiament dits, sinó que es tracta 
més aviat d’espais oberts, de caràcter agrícola i fluvial, fora del nucli urbà. Aquests espais 
ofereixen tant a la població local com als visitants, un gran valor pel que fa a la possibilitat 
d’esbarjo i del gaudi de la natura.  

 

3.1.7. Qualitat dels diferents espais públics 

El municipi disposa principalment de dues tipologies principals d’espais públics, els espais 
lliures i els equipaments i dotacions públiques. 

Pel que fa als espais lliures, i sense entrar a valorar la qualitat dels espais verds urbans (sobre 
els quals hi ha un tractament específic en un document d’oferta addicional), el nucli presenta, 
variacions en funció de la zona del nucli, tot i que en general no hi ha espais que presentin 
qualitats baixes o degradades, però si millorables.  

Així, es pot afirmar que, en general, l’estat de les voreres i del ferm és adequat i que els 
carrers es troben en bones condicions. En aquest sentit, en destaquen els carrers de la zona 
del nucli tradicional, ubicats entorn a la zona de Can Pou, els quals presenten calçada i vorera 
en una sola alçada, donada les reduïdes dimensions dels carrers, però amb ferms diferenciats 
per a pas de vehicles i per a vianants. 
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Fotografia3.1-6: Diferents imatges de l’estat dels carrers de la zona de Can Pou 

  
Font: Elaboració pròpia. 

 

Amb tot, hi ha espais propers que presenten voreres de reduïdes dimensions, insuficients per 
al pas de les persones amb normalitat. 

Fotografia 3.1-7: Vorera de reduïdes dimensions  

 
Font: Elaboració pròpia. 

D’altra banda, i pel que fa al mobiliari, aquest no és molt nombrós en els espais lliures, però el 
que hi ha es considera que presenta una bona qualitat. 
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Fotografia 3.1-8: Mobiliari de l’àrea de jocs infantils. Local social.  

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Per altra banda, i pel que fa als equipaments i dotacions públiques (Ajuntament i Local Social) 
els quals es detallen amb més profunditat a l’apartat 5.6.2 d’aquesta memòria, presenten 
diferents condicions tant pel que fa al seu grau de conservació, cal tenir en compte que alguns 
d’aquests equipaments són força recents, com d’accessibilitat a persones amb mobilitat 
reduïda, en aquest cas, l’ajuntament no presenta una bona accessibilitat. 

 

En l’enquesta de participació ciutadana s’ha preguntat el nivell de satisfacció amb els diferents 
espais públics del municipi. Els resultats són els següents: 

Figura3.1-10 Està satisfet/a de la qualitat i distribució de l’espai públic del seu 
municipi? 

Si
68%

Indiferent
14%

No
9%

NS/NC
9%

Si
Indiferent
No
NS/NC

 

La majoria dels enquestat que estan satisfets amb l’espai públic, pel que fa a qualitat com a 
distribució, tot i que i una quarta part dels enquestats discrepa i no està satisfet amb la 
qualitat i la distribució d’aquest espais o li és indiferent. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong 
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3.1.8. Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals 

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

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Gironès ha elaborat un inventari dels camins rurals 
dels municipis de la comarca segons les directrius marcades pel Departament de Medi Ambient 
i Habitatge i seguint les especificacions tècniques de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. La 
cartografia dels camins elaborada pel Consell Comarcal del Gironès permet tenir informació 
detallada de la xarxa de camins i les principals característiques (estat del ferm, origen i final 
del camí, restriccions...). Aquesta informació és bàsica en cas d’incendi forestal i permet, 
alhora, una millor conservació i potenciació d’aquests senders tradicionals. 

Segons les dades disponibles al Consell Comarcal de Gironès, la totalitat dels camins 
inventariats al municipi de Campllong (42) són rurals. En el conjunt del municipi, hi ha gairebé 
29 kilòmetres de camins inventariats. A continuació s’exposen una taula i una figura que 
identifiquen i caracteritzen aquests camins rurals del municipi de Campllong. 

Taula 3.1-4: Resum de l’inventari de Camins rurals. Sant Andreu Salou. 

Nom Longitud (m) Nom Longitud (m) 
Camí antic de Cassà a Campllong o a Riu 235,376 Camí de Fornells a Sant Andreu 906,648 

Camí antic de Riudellots 559,201 Camí de la Bruguera (Ponent) 3.631,602 

Camí de Campllong a Fornells 949,203 Camí de la Casa Nova 241,106 

Camí de Campllong a Sant Andreu 1.063,722 Camí de la Granja la Selvatana 576,428 

Camí de Campllong al Remei 1.594,97 Camí de la Mota 2.586,542 

Camí de Can Barraca al Remei 1.208,313 Camí de la Rabassada 475,606 

Camí de Can Cama 461,568 Camí de la Torre de Campllong 343,552 

Camí de Can Canyet 329,87 Camí de les Granges de Can Xurlo 164,267 

Camí de Can Cardina 74,824 Camí de Llebrers a Campllong 591,249 

Camí de Can Crostó 116,246 Camí de Llebrers a Fornells 1.674,507 

Camí de Can Cua 293,566 Camí de Mas Colera 262,005 

Camí de Can Dionís 835,76 Camí de Mas Hortalà 59,866 

Camí de Can Falgueres 229,321 Camí de Mas Juny 219,05 

Camí de Can Feliu 113,774 Camí de Mas Piferrer 357,684 

Camí de Can Figueres 475,31 Camí de Riberes 394,108 

Camí de Can Goitó Petit 962,044 Camí del Cementiri 818,0999 

Camí de Can Goitó Petit a Can Cresta 818,38 Camí del Mas Cosí 183,466 

Camí de Can Nosa 1.797,809 Camí del Mas les Annes 128,554 

Camí de Can Pellaia a la Riera Seca 600,683 Camí del Mas Oller 595,466 

Camí de Can Puigmoler 76,286 Camí Fondo 549,353 

Camí de Can Quirc 225,466 TOTAL 28.710,1 

Camí de Can Xurlo a Can Vilar 929,113   
Font: Elaboració pròpia a partir de l’inventari del Consell Comarcal del Gironès. 

 

Com es pot observar, els més importants, en quan a longitud, són el camí de la Brugera 
(Ponent), de poc més de 3,6 kilòmetres, i el camí de la Mota, amb gairebé 2,6Km. Amb tot, la 
major part dels camins rurals de Campllong estan constituïts per pistes, de diverses 
característiques, que connecten bé sigui el nucli de Campllong amb diversos masos 
disseminats pel terme municipal, bé siguin aquests masos amb la principal infraestructura de 
comunicació que tenen el seu pas pel municipi (C-25), o bé camins amb continuïtat cap a 
municipis veïns. 

No hi ha, en el terme municipal de Campllong, espais naturals protegits sota cap figura de 
protecció, als que s’hagi d’accedir per aquests camins, essent doncs, en la seva totalitat, 
camins de caràcter agrícola i de connectivitat entre el nucli de Campllong i els nuclis de les 
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poblacions veïnes amb les que les infraestructures de comunicació no en fan una connexió 
directa. 

Figura 3.1-11: Inventari de camins rurals de Campllong 

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

 

Pel que fa al planejament del municipi de Campllong, aquest cataloga els camins rurals del 
municipi dintre del sistema viari, i en determina que s’hauran de conservar en la seva 
integritat d’acord amb el pla comarcal de millora dels camins i estableix una distància de 
protecció de cada banda de 6 metres, en els camins rurals, i de 4m en els de la xarxa 
complementaria (art. 68 del POUM). 

 

• Altres itineraris senyalitzats 

Tal i com es podrà observar, al apartat corresponent a la mobilitat no motoritzada d’aquesta 
memòria i diagnosi, capítol 3.3.5 d’aquest document, pel municipi hi transcorren diversos 
itineraris senyalitzats de BTT, i hi ha el projecte de creació d’una ruta verda del camí de 
Brugera, la qual està en procés de construcció, i està prevista també pel POUM del municipi, 
així com el projecte de ruta verda de la Riera Seca, ambdós previstos a l’agenda d’actuacions 
del POUM per a executar-se al llarg dels anys 2008/2009. 

Així mateix, des de la web del Consell Comarcal del Gironès, es promociona una passejada de 
natura que té el seu recorregut integrament pel municipi de Campllong. Aquesta ruta, 
“Coneixeu el poble de Campllong” té un recorregut de 6,3Km, és de tipus circular, i presenta el 
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seu traçat pel nucli de Campllong, i els camps propers, creuant les nombroses rieres del 
municipi i descobrint al visitant el paisatge rural de Campllong. 

 

3.1.8.1. Xarxa de camins ramaders 

Els camins ramaders, aquelles rutes per on discorre o ha discorregut tradicionalment el trànsit 
de bestiar, són també coneguts amb el nom de carrerades. Aquestes carrerades estan 
protegides per la llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries. Tot i aquesta llei, la seva 
protecció és encara molt més anterior i es remunta al segle VIII. 

A Catalunya els camins ramaders passen per les carenes, camins elevats on els ramats 
s’escampaven sense por a fer malbé els terrenys cultivats. La protecció d’aquests camins, un 
cop han deixat de ser utilitzats per al pas de bestiar, ve donada perquè aquests solen venir 
acompanyats d’usos compatibles: les practiques agrícoles i els usos complementaris: el 
senderisme, cavalcada, passejada i en general aquelles activitats (sense vehicle motoritzat) 
que ens permeten el gaudi del medi natural. 

Un altre dels aspectes importants de la seva protecció per part de la Llei 3/1995 és que es 
defineixen com a camins públics, bens de domini públic de les comunitats autònomes i són, 
per tant, inalienables i inembargables. Tots els elements del camí ramader estan també 
protegits: abeuradors, llocs de parada, saleres, etc. 

El municipi de Campllong no disposa de Camins Ramaders classificats com a tals, i així ho 
especifica l’inventari de camins del Consell Comarcal del Gironès. 
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B. Diagnosi estratègica de l’anàlisi del territori 

3.1.6. Descriptors i resum divulgatiu 

 

 

 

En 10 anys, l’aspecte general dels usos del sòl del municipi no ha patit grans canvis. 

Evolució dels usos del sòl. Anys 1993 i 2003 
Usos del sòl. 1993

16%

2%

75%

1%
4%

0%
2%0%

Arbrat dens

Boscos de ribera

Conreus

Matollars

Pollancredes

Vies de comunicaci¾

Zones nues

Zones urbanitzades

Usos del sòl. 2003

18%

0%

70%

0%

1%

1%
4%

1%

5%

Arbrat dens

Boscos de ribera

Conreus

Matollars

Plantacions forestals

Prats i herbassars

Vies de comunicació

Zones nues

Zones urbanitzades

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

L’ús dominant al llarg dels 10 anys 
continua essent l’agrícola, malgrat una 
lleugera disminució d’hectàrees i una 
major fragmentació de l’espai conreat; 
seguit del forestal, que ha patit un 
lleuger augment amb els anys i també 
una major fragmentació. Els conreus es 
localitzen a la plana i les petites masses 
forestals, disperses, en els terres menys 
aptes pel cultiu. 

 

L’augment de l’espai forestal està lligat a 
la disminució de l’espai agrícola, zones 
antigament conreades ara estan 
ocupades per bosc, prats o matollars; 
així també es veu un augment dels 
matollars, dels prats i herbassars i dels 
sòls nus. 

 

Destaca la disminució dels boscos de 
ribera i les plantacions de pollancres, 
entorn la riera de la Gotarra; 
segurament per l’alteració de l’estat dels 
cursos d’aigua. 

 

La població viu en disseminats, en 
veïnats i al poble de Campllong; al llarg 
dels anys l’espai urbanitzat també ha 
augmentat, aquest increment i 
compactació s’ha localitzat en el nucli 
principal, i en alguns veïnats (Can Dionís 
i la Bruguera). I al sector industrial de 
les Ferreries. 
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El planejament vigent té en compte i s’ajusta a les nombroses figures de planejament 
territorial superior amb afectació al municipi. 

 
Figures de planejament territorial i urbanístic d’incidència a Campllong 

Pla o programa 
Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), 1995 
Plans Territorials Parcials (PTP) 
PTP de les Comarques Gironines 
Plans sectorials 
Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 
Programa de sòl 
Pla de transport de viatgers de Catalunya 
Pla General de Política Forestal 
Pla de Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes  
Plans comarcals 
Pla d’Acció Comarcal per a la Sostenibilitat. Agenda 21 del Gironès  
Pla director comarcal de connectivitat funcional del Gironès 
Pla comarcal de sostenibilitat energètica del Gironès 

Malgrat que alguns d’aquests plans encara estan en procés d’elaboració o aprovació final, tots 
tendeixen a definir un model urbanístic sostenible, que aprofiti al màxim els recursos naturals 
sense sobreexplotar-los ni degradar-los. Així mateix, també hi ha recents plans sectorials de caire 
ambiental, que ajuden a detectar els espais de major valor ambiental del municipi i afavoreixen la 
seva conservació.  

El nou planejament de Campllong segueix les directrius d’aquests plans territorials 
supramunicipals i sectorials. I també compleix amb la legislació actual sobre urbanisme. 

 

El recent planejament general de Campllong, POUM aprovat definitivament el 2006,  
preveu un aprofitament urbanístic sostenible i moderat del sòl. 

Les NNSS del 1983, van esdevenir obsoletes, per no estar adequades a la legislació urbanística 
vigent i perquè pràcticament es va esgotar el sòl urbanitzable previst. El nou planejament, POUM 
del 2006, sorgeix d’aquesta necessitat i aposta per un model urbanístic més sostenible amb una 
protecció dels valors naturals i patrimonials del municipi de Campllong. 

 

El nou planejament proposa una racionalitat en la utilització del territori que es fa palesa en la 
compatibilitat del model proposat, que planteja un desenvolupament molt focalitzat en la 
rehabilitació dels teixits existents, completar la seva ordenació i eixamplar-los ocupant els 
terrenys colindants a l’actual nucli urbà entre els veïnats de Can Pou i l’església. L’estimació del 
potencial residencial del sòl proposat (uns 250 nous habitatges), permet constatar que el municipi 
disposarà d’un creixement adequat a les característiques i necessitats del mateix per els propers 
25-30 anys. També preveu un creixement industrial al sector de les Ferreries, ampliació de l’actual 
polígon industrial. 
 

Quadre de superfícies del règim de sòl a Campllong 
Sòl urbà 483.602 m2 (5,7%) 
Sòl urbanitzable delimitat 288.403 m2 (3,4%) 

Residencial (SUD-1) 
Industrial (SUD-2) 

73.427 m2 
214.976 m2 

Sòl no urbanitzable  7.713.969 m2 (90,9%) 
Font: POUM de Campllong 

 

L’ocupació urbana prevista pel planejament municipal vigent és de 9,1% de la superfície 
municipal, sòl urbà i urbanitzable. L’índex de saturació del sòl no és elevat. 
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Evolució de l’estructura urbana del municipi, ha esdevingut més sostenible amb el nou 
planejament. 

El model urbanístic lax, és el dominants al municipi de Campllong, poc sostenible per ser gran 
consumidora de recursos naturals. 

Tot i que aquest desenvolupament urbanístic actualment s’està reconduint amb els nous 
creixements concentrats al nucli principal i al sector de Ferreries, com preveu el nou POUM 
municipal. Les noves i recents construccions dins el municipi de Campllong, han anat encaminades 
a compactar principalment els nuclis ja existents, i rehabilitar antigues masies.  

 
La tipologia de les antigues edificacions del municipi són masies, algunes d’interès arquitectònic 
destacable. En canvi, la majoria de les noves edificacions són cases unifamiliars o aparellades 
situades prop de carreteres o camins. Malgrat que aquesta tipologia edificatòria no és molt 
sostenible, en una zona rural com Campllong l’estructura urbana tampoc pot ser molt densa i 
compacta ja que suposaria un  impacte paisatgístic i ambiental sobre el territori ja que no és un 
model de construcció òptima o típic a la zona. 

 
El planejament vigent a Campllong, aposta per la protecció dels espais més sensibles i de major 
valor del territori. Es preveu que els creixements dels sectors urbanitzables respectaran les 
condicions naturals i topogràfiques on se situen, preservant les masses arbrades existents, que 
passaran a qualificar-se com a sistema d’espais lliures públics. 

 
Així mateix, es diferencien 3 categories de sòl no urbanitzable que asseguren la protecció dels 
espais fluvials del municipi (inundables i de gran valor paisatgístic i natural), les masses forestals 
que cal preservar especialment pel seu valor intrínsec, i la zona de protecció agrícola que 
incorpora la resta de terrenys del municipi, i que cal preservar atès el seu valor agrícola. 
 

Campllong disposa de Pla d’emergències municipal. 

El municipi de Campllong té aprovat, data 26/4/2007, alguns dels plans de protecció civil: Manual 
d’actuació bàsic, i el de risc d’incendis (INFOCAT) i el de risc d’accidents en el transport de 
mercaderies perilloses (TRANSCAT). 

Les empreses també haurien de disposar de plans d’emergència interior (PEI), aquests s’haurien 
de comunicar a l’Ajuntament, per tal de coordinar i/o incorporar o tenir en compte en els plans 
d’emergència municipal. Actualment l’Ajuntament no té constància de l’existència dels diferents 
PEI de cada una de les empreses ubicades al municipi. 

 

Elevada disposició d’espais verds i lliures, degudament reglamentats pel nou POUM. 

El municipi de Campllong disposa d’una proporció d’espais verds i lliures (41,3m2/hab) superior al 
que assenyala l’Organització Mundial de la Salud (10m2/hab). 

Pel que fa a la qualitat dels espais lliures, el municipi presenta, en general, una bona qualitat dels 
mateixos, si bé s’han identificat alguns espais, sobretot voreres, que no estan plenament 
adaptades pel pas de persones amb mobilitat reduïda. 

Pel que fa al mobiliari urbà, aquest no és molt nombrós al nucli, però el que hi ha presenta un bon 
estat de conservació. 

 

Elevada presència de camins rurals, però pocs senders senyalitzats 

Al municipi de Campllong hi ha una elevada presència de camins, els quals han estat inventariats i 
cartografiats per part del Consell Comarcal del Gironès. Amb tot, el municipi no es caracteritza per 
la presència d’itineraris pedestres senyalitzats, donades les poques rutes que passen pel mateix, 
en aquest sentit, en destaquen una de BTT i una que s’impulsa des del Consell Comarcal del 
Gironès, i la Via Verda que s’està executant des de l’Ajuntament. 
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3.1.7. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

Important superfície agrícola dins el municipi 

Extensa superfície de sòl no urbanitzable (90,9% de la superfície municipal), amb presència de 
valors naturals destacables: rieres, masses forestals, espai agrícola, masies, etc. protegits pel 
planejament vigent 

Concentració de la major part de la indústria municipal, sobretot de la nova, al nord del municipi 
en el sector de les Ferreries 

Recent planejament municipal, adequat a la legislació vigent i als plans territorials superiors 

El POUM municipal aposta per un model de creixement urbanístic sostenible i coherent a les 
necessitats del territori 

La previsió del creixement del sòl industrial va lligat a una previsió de creixement de sòl 
residencial 

El municipi disposa de plans de protecció civil 

Reglamentació adequada dels espais verds i lliures per part del POUM, i bona ràtio de superfície 
d’espais verds per habitant 

Elevat nombre de camins rurals, identificats i inventariats per part del Consell Comarcal del 
Gironès 

En general, bona qualitat dels espais lliures 

 

Punts febles 

Existència d’indústria fora del polígon industrial de les Ferreries, en alguns casos pròxima a espai 
residencial (Empresa d’Albertí a l’oest del nucli principal de Campllong) 

Existència de diversos habitatges dispersos en sòl no urbanitzable 

Poca reglamentació pel que fa a les vores del teixit urbà per part del POUM 

 

Oportunitats 

Recents plans i programes supramunicipals que analitzen el territori i fan propostes, bones eines 
per gestió municipal i coordinació supramunicipal 

Estudis i plans supramunicipals, àmbit comarcal, que aporten un ampli i detallat coneixement del 
territori. I fan propostes per l’àmbit en aspectes de connectivitat, aigua, zones industrials, etc. 

Ús de metodologies ambientals eficients i sostenibles en les noves zones industrials i a les 
existents 

La gran extensió de paisatge rural i la bona qualitat dels espais lliures del municipi, suposa un 
valor afegit al municipi 

El nou planejament preveu superfície urbanitzable industrial, que pot atreure noves empreses al 
municipi i crear nous llocs de treball 
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Oportunitats 

Les noves indústries al municipi han de disposar de plans d’emergència interior que han de 
facilitar a l’administració local 

Coherència en la construcció, utilització de recursos, etc. La proximitat de la zona industrial del 
Sector Llevant de Riudellots de la Selva al polígon industrial de les Ferreries de Campllong 

El desenvolupament del nou polígon industrial, és una bona ocasió per poder controlar la tipologia 
de la indústria que s’ubiqui al municipi 

 

Amenaces 

No es defineixen en la normativa municipal, criteris ambientals per la construcció i ubicació de 
noves empreses al municipi 

Manca de mesures ambientals en el POUM que s’hagin de tenir en compte o aplicar en el 
planejament derivat 

Es troba a faltar una planificació supramunicipal en camps com la gestió de l’aigua, de l’energia, 
dels sorolls, etc. 

La dispersió del sòl urbà del municipi, produeix un augment de la mobilitat, la qual implica un 
augment de consum de recursos naturals i un augment d’emissió de gasos contaminants a 
l’atmosfera 

 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

Es vol mantenir el poble tal i com està, pel que fa a nivell d població i serveis 

 

Punts febles- Amenaces 

El creixement previst potser és exagerat 
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3.2. Biodiversitat 

A. Memòria descriptiva 

3.2.1. Comunitats naturals i biodiversitat 

3.2.1.1. Vegetació  

Els hàbitats naturals del municipi de Campllong estan caracteritzats per la presència 
d’ambients oberts i conreus, alternats amb taques forestals, rieres, algun polígon i zones 
urbanes. Especialment a causa de la forta presència humana des de fa moltes dècades i 
segles, la vegetació forestal climàcica d’alzinar o sureda no assoleix al municipi una 
representativitat territorial i superficial tan elevada com li tocaria per l’hàbitat potencial que 
aquesta hauria d’ocupar, per bé que hi ha alzinars, rouredes, pinedes i fins i tot taques 
testimonials de sureda, alguns d’elles amb molt bon estat de conservació.  

3.2.1.1.1. Comunitats forestals 

Les zones boscoses són presents al municipi de Campllong, per bé que ocupen menys d’un 
30% del municipi. La vegetació potencial de la zona és la de boscos escleròfils d’alzinar litoral 
(Quercetum ilicis galloprovinciale) i de roureda (Quercetum humilis), amb taques de sureda 
(Quercetum ilicis galloprovinciale spp. suberetosum), amb petits nuclis d’altres caducifolis en 
les zones més frescals i als marges fluvials, on hi ha boscos de ribera. 

 Fotografia 3.2-1: Els sectors agro-forestals són un dels més valuosos a nivell ambiental 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Sobre aquesta base de vegetació arbòria potencial, la realitat del territori fa que només en 
alguns punts s’hi desenvolupin boscos i espais amb presència forestal; aquests indrets són els 
que s’ha mantingut preservats de l’acció humana del conreu o de la construcció a més d’haver 
estat exempts d’incendis forestals durant els darrers anys o darreres dècades.  

Així doncs, al municipi hi apareixen alguns nuclis forestals, la majoria dels quals són, segons el 
Mapa d’Hàbitats de Catalunya, rouredes mixtes d’alzina (Quercus ilex) i roure (Quercus 
humilis), especialment al sector central del municipi, en zones com Les Falgueres, La 
Bruguera, Les Ferreries o Can Canyet, molt més escassos a la meitat meridional del municipi, 
on hi apareixen en taques esparses. També hi ha algunes pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), 
amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, propis de la terra baixa catalana.  

Finalment, en alguns punts també hi ha conreus d’arbustives, com són, en indrets molt 
concrets els de fruiterars (com són les pomeres), sobretot al sector nord-oest a la carretera de 
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Fornells, i també a la zona de La Gotarra (al sud del municipi) i a les rodalies de Can Llop. Així 
mateix, al llarg dels marges de les rieres, hi apareixen algunes plantacions de pollancres i 
arbres de creixement ràpid. 

Fotografia 3.2-2: Conreus de fruiters, presents en algunes zones del municipi  

 
Font: Elaboració pròpia 

3.2.1.1.2. Comunitats de ribera i aquàtiques 

Les comunitats de vegetació aquàtica són prou freqüents al municipi, sobretot per la presència 
del riu Onyar que transcorre per una part d’aquest i a les rieres com la Riera Seca, la riera de 
Camllong, la riera Gotarra, la riera de Susvalls o la riera Bugantó. Tanmateix, als seus afluents 
o també al llarg d’aquestes rieres, moltes d’elles temporals i intermitents, hi ha hàbitats 
d’aquest tipus. A més, diversos punts, hi ha amb abundància vegetació aquàtica, no només al 
principal curs d’aigua del municipi, l’Onyar, sinó també a pous, basses, rieres, recs, etc. on en 
alguns punts s’hi formen petits aiguamoll amb balques (Typha latifolia), canyís (Phragmites 
australis), canyars (Arundo donax), joncs (Juncus sp.) i altres plantes aquàtiques en aquests 
hàbitats abundants amb falgueres, bruguerars humits, petits canyissars i macròfits en els 
punts amb aigua. Així doncs, a causa de la gran vocació agrària del municipi, en alguns sectors 
hi apareixen basses per abeurar el bestiar, fonts i petits nuclis d’aigua, els quals configuren 
unes comunitat d’importància ecològica i acullen molta biodiversitat.  

Fotografia 3.2-3: A les rieres hi ha nuclis de vegetació de ribera als seus marges 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

El curs principal del riu Onyar i als cursos amb major presència d’aigua com la Gotarra, 
presenten comunitats de ribera i aquàtiques, amb peus de verns (Alnus glutinosa), roures 
(Quercus humilis), tamarius (Tamarix sp.), salzes (Salix sp.), pollancres (Populus nigra), etc.  
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3.2.1.1.3. Comunitats d’espais oberts (prats, conreus i improductius) 

Com s’esmentava anteriorment, la gran majoria de la superfície existent al conjunt del 
municipi està coberta de vegetació pròpia d’espais oberts (sobretot conreus però amb taques 
de vegetació pròpies de pastures). Alguns d’aquests hàbitats són els de major vàlua ecològica, 
especialment que han conservat prats de dall o pastures i conreus propis d’aquests ambients, 
ja que poden acollir espècies diferents i de major interès, especialment per algunes espècies 
de fora o també de fauna. Tanmateix, aquells conreus ben integrats i especialment les 
pastures extensives són cada vegada més escassos, donada la creixent tendència a 
l’abandonament de les activitats agràries i a la intensificació de la ramaderia.  

Fotografia 3.2-4: Arreu del municipi es troben conreus extensos amb taques forestals aïllades 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

En alguns sectors més propers als nuclis rurals, masos o fins i tot a l’entorn del propi nucli 
urbà, hi ha hàbitats d’horts, els conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt 
plujoses. En alguns casos tenen una tipologia molt ben conservada i presenten un paisatge 
atractiu i una comunitat d’interès ecològic alhora. Tanmateix, en la major part de les zones 
obertes hi ha conreus extensius de secà, tot i que en algun cas són de regadiu, i més 
esporàdicament, zones de pastura. 

Finalment, els conreus abandonats són escassos encara que presents; estan, sempre en baix 
nombre i baixa cobertura superficial, a les zones entre el nucli i el riu Onyar. El fet que la 
major part del terme municipal apte per al conreu estigui actiu, significa el bon estat de a 
pagesia i el sector agrari i la riquesa i fertilitat d’aquestes terres. 

3.2.1.1.4. Comunitats d’ambients urbans 

Aquestes comunitats apareixen a les àrees urbanes (o industrials, prou freqüents al conjunt del 
municipi), i inclouen la vegetació ruderal associada. Es tracta d’un hàbitat prou abundant al 
conjunt del municipi, on apareix pròpiament a les zones urbanes, industrials, els masos i nuclis 
aïllats i el conjunt d’urbanitzacions que hi ha en algun o altres punt del municipi. 
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Fotografia 3.2-5: Al nucli urbà, les comunitats naturals hi són escasses 

 
Font: Elaboració pròpia. 

No presenten singularitats ni associacions vegetals massa genuïnes del municipi, ja que en 
general són espècies generalistes, oportunistes i freqüents arreu dels espais urbans. 

 

3.2.1.2. Flora  

Com es desprèn del conjunt dels hàbitats i comunitats vegetals descrites en els punts 
anteriors, el municipi no presenta excessives particularitats ecològiques, climàtiques, etc. Així 
doncs, aquest conjunt de factors no ha contribuït a comptar amb massa singularitats 
botàniques. 

La plana de la Selva és una depressió que presenta unes característiques climàtiques i 
geològiques especials, que permeten l’existència d’ambients humits amb un poblament vegetal 
singular molt poc comú dins la regió mediterrània. En són una bona mostra els prats de dall de 
terra baixa (Gaudinio-Arrhenatheretum, Br.-Bl., 1931) o la vegetació de ribera, on hi creix la 
comunitat de la verneda (Lamio-Alnetum glutinosae, O. Bolòs, 1954), de gran valor ecològic 
en les escasses zones humides de la plana. 

La vegetació de ribera, encapçalada per les vernedes, són comunitats pròpies de la muntanya 
mitjana plujosa molt interessants a la terra baixa mediterrània. Les vernedes són boscos 
presidits pel vern (Alnus glutinosa) que ressegueixen els rius i rieres.  La composició florística 
de l’estrat herbaci d’aquestes comunitats de ribera són molt interessants per allotjar espècies 
centreeuropees com la consolda (Symphytum tuberosum), el lliri de neu (Galanthus nivalis), el 
marcòlic (Lilium martagon), el buixol (Anemone nemorosa), l’ortiga borda (Lamium flexuosum) 
o la ficària (Ranunculus ficaria). 

Les riberes dels rius i rieres de Campllong es troben en un estat molt precari de conservació. 
Les comunitats arbòries de ribera estan poc constituïdes i apareixen molt fragmentades i 
degradades per poblaments d’acàcies (Robinia pseudoacacia), pollancres (Populus x 
canadensis, P. deltoides) i plàtans (Platanus orientali var. acerifolia) amb la consegüent 
degradació de les vernedes fins al punt que han desaparegut els verns (Figura 1) en la majoria 
de trams. Els desbrossaments i les neteges contínues de les lleres del rius amb maquinària 
pesada, les canalitzacions, les tales dels marges i les extraccions d’aigua durant els mesos 
estivals han afavorit la destrucció del bosc de ribera. En l’actualitat únicament es mantenen 
petits retalls ben conservats en l’estrat herbaci d’alguns sectors de la riera de Gotarra, la riera 
de Bugantó, la riera de Benaula i la riera Seca. 

Finalment, es destaca la importància de la vegetació pròpia dels marges dels ambients 
agrícoles de Campllong. La comunitat més representativa és la bardissa (Rubo-Coriarietum, O. 
Bolòs, 1954), formada bàsicament per l’esbarzer (Rubus ulmifolius), l’aranyoner (Crataegus 
monogyna) i la vidiella (Clematis flammula). La singularitat d’aquesta formació arbustiva no 
recau tan en les espècies que la constitueixen sinó en el paper ecològic que realitza per la 
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fauna d’aquests indrets. Les activitats agrícoles intensives com la destrucció dels marges i la 
continua eliminació de la vegetació arbustiva d’aquests ambients estan reduint notablement la 
seva extensió per la qual cosa, s’hauria de regular el maneig d’aquestes comunitats vegetals. 

Fotografia 3.2-6: Poblament d’acàcies als marges de la riera Seca 

 
Font: Elaboració pròpia. Quim Vilagran,  

 

3.2.1.3. Fauna  

De la mateixa manera que succeïa amb la vegetació i els hàbitats existents al municipi, la 
geografia física, la climatologia, el relleu, la geologia i l’orografia del territori, inclòs dins el 
municipi de Campllong, condicionen la seva biodiversitat faunística, la qual s’ha d’adaptar a un 
conjunt d’hàbitats propis d’ecosistemes mediterranis, però fortament influïts per la presència 
humana, sigui amb espais urbans com sobretot per la presència de conreus i algunes pastures. 

En línies generals hi han hàbitats faunístics molt humanitzats, encara que molts d’ells havien 
estat zones forestals, fluvials, etc. La fauna ocupa la pràctica totalitat dels ecosistemes, com 
són les zones agrícoles, les més arbrades, o també els rius i racons amb aigües permanents, ja 
siguin cursos fluvials de prou cabal (Onyar), altres de poc cabal (rieres) o també estanyols i 
basses. Les taques boscoses en indrets concrets del terme municipal asseguren la presència 
d’espècies faunístiques forestals, encara que poc abundants i cada cop més escasses en el 
conjunt de territori.  

Els conreus, presents de forma regular des d’anys històrics, han condicionat molt la presència 
d’espècies de fauna, però alhora han beneficiat aquelles d’espais oberts, ja que el 
desenvolupament de les masses forestals ha estat escàs (malgrat que les caracteritzades pel 
seu lent creixement com sobretot alzinar i sureda s’hi ha mantingut afavorides per la 
preservació de l’home en alguns casos concrets).  

Així mateix, un altre condicionant per a moltes espècies d’animals és la tipologia del sòl i, 
conseqüentment, de la vegetació existents. La profunditat i fertilitat dels horitzons edàfics i el 
conreu de la seva superfície ha fet que el resultat de la vegetació sigui, actualment, d’un clar 
domini dels espais oberts i agrícoles. Per tant, aquelles espècies de fauna que tenen com a 
hàbitat predilecte les zones agràries són molt abundants al municipi de Campllong. 

 

3.2.1.3.1 Fauna invertebrada 

Els invertebrats terrestres, com succeeix en el cas de la vegetació o també dels vertebrats, no 
presenten grans singularitats, sinó que hi haurà sobretot espècies mediterrànies, abundants en 
la terra baixa i rica en conreus i presència humana. 

El terme invertebrats fa referència a aquells animals que manquen de columna vertebral i, a 
nivell de noms comuns i habituals, sobretot es fa referència a mol·luscs (cargols), anèl·lids 
(cucs) i artròpodes (insectes, aràcnids, miriàpodes i crustacis). 
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Es parla doncs, d’uns grups molt nombrosos i diversos; de fet, a nivell mundial, més del 75% 
dels éssers vius coneguts (inclosos plantes, fongs, etc.) pertanyen als invertebrats. Amb 
aquestes dades es fa impossible conèixer la diversitat completa i concreta d’un espai, sobretot 
si aquest és tan ampli com un municipi, un espai natural, una comarca, etc. 

Per fer una aproximació real a la comunitat d’invertebrats del municipi, i a falta d’estudis més 
exhaustius i concrets (locals) de la zona, s’ha partit bàsicament d’una font: el Banc de Dades 
de Biodiversitat. 

El Banc de Dades de Biodiversitat o Biocat és un servei gestionat per la Universitat de 
Barcelona que intenta agrupar totes les cites de diferents grups d’éssers vius per quadrícules 
de territori. És a dir, recullen totes els estudis, catàlegs faunístics i florístics publicats i demés 
fonts i les publiquen en una web, de manera que qualsevol usuari pot fer una cerca per 
quadrats UTM del territori de 10x10 km per saber quins éssers vius estan citats en el seu 
interior o bé una cerca en sentit contrari, de manera que pugui saber en quina/es UTM del 
territori es pot trobar una espècie en concret. 

Les dades que s’obtenen sorgeixen a partir d’introduir les coordenades (UTM: 3148463 
31TDG83) on es troba el municipi de Campllong i també de Riudellots de la Selva i Sant 
Andreu Salou. Cal comentar aquí una de les limitacions a l’hora d’utilitzar les dades del BIOCAT 
i és que en tractar-se de presentar els resultats en quadrícules de 10x10 km, els tres municipis 
es troben dins la mateixa quadrícula i és impossible discernir quines dades corresponen a cada 
ens municipal. 

En la consulta s’han trobat un total de 150 taxons (espècies, subespècies) d’invertebrats. La 
seva distribució, tant en números absoluts com en percentatge, es pot observar en el següent 
gràfic (val a dir que es mostren les dades de dos grans grups d’invertebrats: els mol·luscs i els 
artròpodes ja que no es disposa de dades d’anèl·lids): 

 

Cal recordar aquí que el BIOCAT agrupa els estudis, llistats, inventaris, etc. publicats. Per tant, 
hi ha grups que segurament estan subestimats respecte la realitat (cas dels miriàpodes i 
mol·luscs principalment). 

Anant a una mica més de detall es pot veure cada un dels grups d’artròpodes representats en 
el gràfic anterior: 

Insectes 

De llarg el grup d’artròpodes més representat, fet que segueix la lògica tenint present que el 
grup més abundant dins la fauna mundial és el grups dels insectes. 

Els insectes es caracteritzen per presentar el cos dividit en tres regions (cap, tòrax i 
abdomen), acostumen a presentar 2 parells d’ales (tot i que poden estar modificades o fins i 
tot poden no tenir-ne) i sempre compten amb 3 parells de potes i un parell d’antenes. 

Figura 3.2-1: Distribució de les espècies d'invertebrats a l'UTM de Campllong 
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insectes aràcnids miriàpodescrustacismol·luscs

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del BIOCAT. 
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Ecològicament són molt importants ja que entre d’altres funcions s’encarreguen de degradar 
matèria orgànica, de pol·linitzar la majoria de plantes, de dispersar llavors, etc. 

En la zona d’estudi hi ha comptabilitzades un total de 125 espècies d’insectes, amb una 
distribució en ordres que es mostren en la gràfica següent: 

 

 

Cal advertir un cop més de la possibilitat que les dades estiguin esbiaixades ja que, òbviament, 
al territori hi ha més de quatre espècies diferents de coleòpters (escarabats), o bé cal notar 
que dins dels himenòpters no s’assenyala cap espècie de formiga tot i que evidentment en 
realitat n’hi hauria. Malgrat aquestes consideracions, si que es vol remarcar la diversitat 
present en d’altres ordres com el cas dels lepidòpters o els hemípters fent notar d’aquesta 
manera la importància d’aquest territori en la diversitat artropodiana. 

Fotografia 3.2-7: Cigala en un tronc de pi blanc 

 
Font: Josep Barbarà. 

 

Aràcnids 

Aquest grup, format per aranyes, àcars, opilions i escorpins es diferencia dels insectes per dos 
aspectes fàcilment observables: els aràcnids tenen el cos separat en 2 regions (a vegades 1 de 
sola resultat de la fusió de les dues) mentre que els insectes tenen 3 regions (cap, tòrax i 

Figura 3.2-2: Distribució de les espècies d’insectes a l’UTM de Campllong 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del BIOCAT. 
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abdomen). L’altra diferència rau en el número de potes, 8 en aràcnids i 6 en insectes. Els 
aràcnids mai presenten antenes ni ales. 

El grup dels aràcnids està força ben representat en el catàleg del BIOCAT considerant 25 
espècies diferents, ara bé, totes elles corresponent a l’ordre de les aranyes; si es té present 
que els ordres dels àcars i dels opilions han de presentar individus en aquesta zona, el número 
final d’aràcnids hauria de ser encara major. 

 

Miriàpodes 

Per miriàpodes s’entén el que vulgarment es coneix com a centpeus, milpeus, etc. i tal i com 
es comentava anteriorment pel cas dels aràcnids el seu número real ha de ser molt superior al 
que ens dóna la consulta al BIOCAT, que és només de 1 espècie present. 

Aquests artròpodes es caracteritzen per tenir el cos dividit en molts “anells” i cada un d’ells 
presenta o 1 o 2 parells de potes, amb la qual cosa el número total de potes pot arribar a ser 
de l’ordre de vàries desenes (d’aquí el seu nom popular). 

 

Crustacis 

El darrer ordre d’artròpodes que es comenta és un ordre principalment aquàtic i sobretot marí 
ja que a ell pertanyen les gambes, crancs, escamarlans, etc. El que no és tan conegut és que 
existeix un ordre (isòpodes) que tenen representants terrestres. Són els coneguts com a 
porquets de San Antoni o trugetes i la particularitat que tenen és que quan es senten 
amenaçats (o bé per evitar la pèrdua d’humitat) tenen la capacitat d’enroscar-se sobre si 
mateixos. 

En el BIOCAT es citen un total de 2 espècies presents, totes elles d’aigua dolça, trobades doncs 
en el algun curs aquàtic de la zona. 

 

Resumint, es pot assenyalar que uns estudis més acurats de l’entorn podrien proporcionar-nos 
mes dades per completar el coneixement dels artròpodes de la zona ja que sembla ser una 
àrea potencialment important per aquest grup tan important, i desconegut alhora, de fauna. 

 

3.2.1.3.2. Els vertebrats terrestres 

Els vertebrats terrestres del municipi de Campllong i en conjunt del massís són similars als que 
correspondrien a àrees d’una superfície similar en altres llocs de la comarca, sense grans 
singularitats, però amb algunes espècies d’hàbitats cada cop menys freqüents al conjunt del 
territori gironí, com són algunes zones agrícoles. Algunes d’elles estan incloses dins els llistats 
d’espècies prioritàries a nivell europeu, tot i que són casos molt concrets. 

 

Els peixos d’aigües dolces 

La zona de la plana de la selva, i del municipi de Campllong en concret, no presenta una gran 
pluviometria ni grans cursos fluvials. Tot i això, la presència del riu Onyar i altres afluents 
ofereix alguns espais d’aigües permanents que poden garantir la presència d’algunes espècies 
de peixos d’aigües dolces.  

Els rius i rieres són freqüentats per espècies al·lòctones com la carpa (Cyprinus carpio), el 
gardí (Scardinius erythrophthalmus), el peix sol o mirallet (Lepomis gibbosus), a més del barb 
de l’Ebre (Barbus bocagei). D’altra banda, alguns peixos autòctons com els barbs (Barbus 
meridionalis) hi són presents en baix nombre, com també l’anguila (Anguilla anguilla) o fins i 
tot l’espinós (Gasterosteus gimnurus), recentment descobert en algunes rieres que connecten 
la plana amb el massís de les Gavarres. Altres espècies com la gambúsia (Gambusia holbrooki) 
o el carpí (Carassius auratus) també poden ser presents al municipi a partir d’alliberaments 
d’exemplars. 
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Taula 3.2-1: Espècies de peixos presents al municipi 

Estatus legal i de conservació 

Espècie 

 

Grau d’ocupació 
Llei 

22/20
03 

CNEA 

RD 
439/90 

Dir. 
Hab. 

92/43/
CEE 

Conv. 

Berna 
UICN 

Barb de riu (Barbus meridionalis) Escàs - NC V III NE (VU) 

Espinós (Gasterosteus gimnurus) Possible (?) P NC V III NE (VU) 

Carpí (Carassius auratus) Regular - NC - - NE (NE) 

Gardí (Scardinius erythrophtalmus) Regular - NC - - NE (NE) 

Peix sol (Leppomis gibosus) Regular - NC - - NE (NE) 

Carpa (Cyprinus carpio) Regular - NC - - NE (NE) 

Anguila (Anguilla anguilla) Esporàdic - NC - - NE (VU) 

Barb de l’Ebre (Barbus bocagei) Regular - NC - - NE (NE) 

Gambúsia (Gambusia holbrooki) Escàs - NC - - NE (NE) 
Font: Elaboració pròpia.       

 

Els amfibis 

Taula 3.2-2: Espècies d’amfibis presents al municipi 

 Estatus legal i de conservació 

Espècie 

 

Grau 
d'ocupaci

ó 

Lleia 

22/200
3 

CNEAb 

RD 439/90

Dir. 
Hab.c 

92/43/CE
E 

Conv. 
Bernad UICNe 

Tòtil (Alytes obstetricans) Freqüent D IE IV II NE (NT) 

Granoteta de punts (Pelodites punctatus) Escàs D IE IV II NE (NT) 

Granota pintada (Discoglossus pictus) Freqüent - NC V III NE (LC) 

Gripau d'esperons (Pelobates cultripes) Escàs D IE IV II NE (NT) 

Gripau comú (Bufo bufo) Freqüent D NC - III NE (LC) 

Gripau corredor (Bufo calamita) Freqüent D IE IV II NE (LC) 

Reineta (Hyla meridionalis) Freqüent D NC IV II NE (NT) 

Granota verda (Rana perezi) Freqüent - NC V III NE (LC) 

Tritó verd (Triturus marmoratus) Escàs D IE IV II NE (NT) 

Tritó jaspiat (Triturus helveticus) Escàs D IE IV II NE (NT) 

Salamandra (Salamandra salamandra) Freqüent D IE IV II NE (NT) 
Font: Elaboració pròpia.       

 

Encara que aparentment per la manca de zones humides i grans estanys, el conjunt de la 
plana selvatana i el municipi de Campllong en particular, sembli un indret amb poca densitat i 
diversitat d’aquest grup de vertebrats, l’absència de peixos en moltes de les basses, a causa 
de la seva temporalitat, fa que aquests no puguin depredar les postes dels amfibis. Per tant, 
granotes, gripaus i tritons poden arribar a ser molt abundants en basses temporals, gorgues 
de rieres o altres punts on s’acumuli l’aigua després de moments de fortes pluges, sovint de 
forma oportunista i amb variacions segons els anys. A més, el municipi compta amb una forta 
presència de petites rieres i cursos fluvials. 
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Cal destacar la granota verda (Rana perezzi) i la reineta (Hyla meridionalis), presents 
pràcticament en totes les rieres del municipi de Campllong, les basses i fins i tot els cursos 
d’aigua urbans. Algunes altres espècies, com el gripau corredor (Bufo calamita), la granota 
pintada (Discoglossus pictus) o fins i tot el gripau comú (Bufo bufo), són molt abundants arreu 
de la plana selvatana, en les rieres i acumulacions d’aigua, oferint veritables concerts en 
moments de l’any com la primavera. Espècies com el tòtil (Alytes obstetricans) o el gripau 
corredor (Pelobates cultripes) s’han detectat també al municipi, encara que en menor 
abundància, sobretot el gripau corredor, com també succeeix amb la granoteta de punts 
(Pelodites punctatus). Cal esmentar la presència regular d’urodels com la salamandra 
(Salamandra salamandra) en els nuclis boscos, així com algunes zones amb presència de 
tritons, sobretot el tritó verd (Triturus marmoratus), encara que sempre en baix nombre. 

 

Els rèptils 

Els hàbitats oberts de gran part del municipi de Campllong, i en conjunt de la plana selvatana, 
el seu sòl sovint despullat o amb vegetació baixa i la gran densitat de zones obertes i 
assolellades i riques en forats, converteix aquest territori en un punt amb presència regular de 
rèptils. 

Taula 3.2-3: Espècies de rèptils presents al municipi 

 Estatus legal i de conservació 

Espècie 

 

Grau 
d'ocupació Lleia 

22/200
3 

CNEAb 

RD 439/90

Dir. 
Hab.c 

92/43/CE
E 

Conv. 
Bernad UICNe 

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) + Freqüent C NC II i IV II NE (VU) 

Tortuga d’estany (Emys orbicularis) + Accidental C NC II i IV II NE (VU) 

Tortuga de Florida (Trachemys scripta) * + Freqüent - NC -  NE 

Dull (Chalcides striatus) Accidental D IE IV III NE (LC) 

Sargantana de paret (Podarcis hispanica) Freqüent D IE - III NE (LC) 

Sargantaner gros (Psammadromus algirus) Escàs D IE - III NE (LC) 

Llangardaix comú (Thimon lepida) Escàs D IE - III NE (LC) 

Dragó comú (Tarentola mauretanica) Freqüent D IE - III NE (LC) 

Dragó rosat (Hemydactylus turcicus) Accidental C NC II i IV II NE (VU) 

Serp verda (Malpolon monspessulanus) Freqüent D IE - III NE (LC) 

Serp blanca (Rhinechis scalaris) Freqüent D IE - III NE (LC) 

Serp de ferradura (Coluber hippocrepis) Accidental D IE - III NE (LC) 

Serp llisa (Coronella girondica) Escàs C NC II i IV II NE (VU) 

Serp d'aigua (Natrix maura) + Freqüent D IE - III NE (LC) 

Serp de collaret (Natrix natrix) +  Freqüent D IE - III NE (LC) 
Font: Elaboració pròpia.       

 

Malgrat que rèptils com els sargantaners grossos (Psammadromus algirus) i llangardaixos 
ocel·lats (Thimon lepida) hi són poc abundants, altres sauris com la sargantana de paret 
(Podarcis hispanica) es troba arreu dels indrets humanitzats. El dull (Chalcides striatus) sembla 
present en molt baix nombre en algun punt del municipi, malgrat manca de cites recents, però 
amb algunes referències bibliogràfiques antigues. 

Les serps, amb bones poblacions de serp verda (Malpolon monspessulanus), serp blanca 
(Rinechys scalaris) són un bon aliment per àguiles marcenques i una amenaça per a petits 
rosegadors. Espècies com la serp de ferradura (Coluber hippocreppis) o la serp llisa (Coronella 
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girondica) hi són presents en molt baix nombre o de forma accidental. Als cursos d’aigua s’hi 
troben dues espècies de colobra, la d’aigua (Natrix natrix) i la de collar (Natrix maura).  

Dins de la família dels quelonis, als rius, rieres i basses del municipi, es pot trobar-hi en alguns 
punts localitzats, bones poblacions d’exemplars de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), i 
fins i tot algun exemplar aïllat i testimonial de tortuga d’estany (Emys orbicularis), present 
antigament a la zona, però molt més escàs o esporàdic en l’actualitat. 

 

Els mamífers 

La mastofauna del municipi de Campllong, i en conjunt la de la totalitat de la plana, no 
presenta massa singularitats en l’actualitat. Com a espècies d’interès, no es pot descartar que 
en un futur pugui arribar la llúdriga (Lutra lutra) al riu Onyar, des del Ter, a partir de les 
reintroduccions fetes a l’Empordà.  

Tanmateix, existeixen bones poblacions de conills (Oryctolagus cuniculus) i llebres (Lepus 
europaeus) que són una bona base tròfica per a la cadena alimentària, juntament a 
micromamífers diversos; una bona colla d’espècies de talpons i altres rosegadors (ratolins de 
bosc, rates, ratolins domèstics, etc.) són, juntament als insectívors com les musaranyes, un 
bon “rebost” per a depredadors, tant per a altres mamífers com per a ocells. 

Un grup a part mereixen els rats-penats. No són gens escassos a la plana, on s’hi han detectat 
més de 10 espècies de quiròpters, entre els quals cal destacar espècies dels gèneres Hyposugo 
sp., Miniopterus sp., i sobretot Pipistrellus sp. o bé Rhinolophus sp. 

D’entre els mamífers omnívors de mida grossa hi abunda el senglar (Sus scrofa), que sovint 
testimonia amb grans forats als marges remoguts la seva activitat nocturna tot cercant 
aliment. També el toixó (Meles meles) és un mamífer de mida mitjana prou abundant al 
municipi de Campllong, sobretot en zones conreades o pasturades de poc pendent, hàbitat 
també ocupat per un petit insectívor, l’eriçó (Erinaceus europaeus). 

D’altra banda, els grans herbívors, antigament abundants, extingits a partir del mitjan segle 
XX, estan tornant a aparèixer a la comarca, tot i que probablement encara no són presents al 
municipi. No seria d’estranyar, però, que aviat es puguin observar exemplars de cabirol 
(Capreolus capreolus) o fins i tot de cérvol (Cervus elaphus) a cavall de les Gavarres i la plana 
selvatana. 

Entre els carnívors de mida petita, es pot trobar la mostela (Mustela nivalis) o de mida més 
grossa, la fagina (Martes foina), abundants arreu del municipi o alguns d’hàbitats més forestals 
i més esquerpa, com la geneta (Genetta genetta). Finalment, la guilla o guineu (Vulpes vulpes) 
és un mamífer abundant, que es pot veure fins i tot de dia si es para atenció als racons més 
protegits d’entre la vegetació; o se’n poden seguir els rastres: petjades o excrements, d’una 
pudor característica.  

 

Els Ocells 

Un dels principals valors naturals del municipi de Campllong, pel que fa a la natura són els 
ocells; no per la seva abundància i diversitat, sinó per la singularitat d’algunes espècies, que 
només es localitzen en les zones obertes com les existents al municipi. 

Abans, però, cal recordar que els municipis de la comarca del Gironès, com bona part de les 
comarques gironines, es troben en un indret de geografia privilegiada, situat al corredor 
mediterrani. Això fa que sigui un punt estratègic durant les migracions d’aus; s’han fet estudis 
de control directe de pas, amb milers d’exemplars controlats anualment i on destaquen 
espècies que, malgrat no nidificar en l’indret, l’utilitzen com a lloc de migració o, en cas de mal 
temps, repòs o sedimentació. Aquest és el cas de molts rapinyaires com els milans (Milvus 
sp.), les arpelles (Circus sp.), l’àguila pecadora (Pandion haliaetus), l’àguila calçada (Hierateus 
pennatus), el mateix falcó de la reina (Falco eleonorae) i fins i tot alguns camallargs com la 
cigonya (Ciconia ciconia), el bernat pescaire (Ardea cinerea), el martinet blanc (Egretta 
garzetta), el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), l’agró roig (Ardea purpurea), o de 
limícoles com gambes de diferents espècies (Tringa sp.) o els corriols (Charadrius sp.) o d’una 
munió de petits ocells migradors com els mosquiters (Phylloscopus sp.), les boscarles 
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(Acrocephalus sp.), els mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), les cotxes (Phoenicurus sp.), el 
bitxac rogenc (Saxicola rubetra), les orenetes (Hirundo sp. i Delichon urbica), els falciots (Apus 
sp.). Pràcticament tots ells s’observen regularment al municipi de Campllong. En concret, 
primaveres plujoses com la de 2007 varen permetre que es formessin petites zones 
embassades al sector de Can Dionís i a banda i banda de la Gotarra (també al municipi de Sant 
Andreu Salou), on s’hi varen observar moltes espècies aquàtiques d’aus migradores, com 
gambes, pòlits, territs, corriols, etc. 

D’entre els ocells hivernants, a més dels grans estols de fringíl·lids que hi ha en els camps de 
conreus com els verdums (Carduelis chloris), les cardines (Carduelis carduelis), els gafarrons 
(Serinus serinus), els lluers (Carduelis spinus) o els passerells (Carduelis cannabina), hi ha 
molts de tords (Turdus sp.), sovint víctimes dels caçadors, merles (Turdus merula), estornells 
(Sturnus vulgaris) o fins i tot ocells de muntanya que, tot seguint la carenes axials de la 
serralada, vénen a passar l’hivern a cotes més temperades, com els reietons (Regulus regulus) 
i mallerengues petites (Parus ater) a les pinedes i als escassos espais arbrats. 

Entre els nidificants destaquen espècies de secà, molt escasses a les nostres comarques, els 
majors exemples dels quals són el torlit (Burhinus oedicnemus) i el gaig blau (Coracias 
garrulus), recentment trobats com a nidificants a la plana selvatana i que crien (o poden fer- 
ho de forma potencial), dins el municipi. Altres nidificants d’interès con el picot garser petit 
(Dendrocopos minor) als boscos de ribera, o rapinyaires com l’àguila marcenca (Circaetus 
gallicus), que arriba a la primavera i s’alimenta de serps o el xoriguer (Falco tinnunculus) i el 
mussol banyut (Asio otus), que s’ha trobat criant al bell mig del nucli urbà, prop del pavelló 
d’esports, per exemple.  

D’entre les aus rapinyaires nocturnes, a més del gamarús (Strix aluco) hi és present l’òliba 
(Tyto alba), el mussol comú (Athene noctua), el menut xot (Otus scops) i l’enganyapastors 
(Caprimulgus europaeus) com a insectívor crepuscular. 

Altres rapinyaires diürns són el falcó pelegrí (Falco peregrinus), que no cria però hi és present 
de forma regular, el xoriguer comú (Falco tinnunculus) i l’esparver (Accipiter nisus), a més 
d’alguns hivernants d’interès a les zones obertes com l’arpella pàl·lida (Circus cyaneus) o 
l’esmerla (Falco columbarius). L’astor (Accipiter gentilis) podria ser un nidificant, però no s’ha 
pogut demostrar fins al moment la seva cria a la zona.  

Als llocs més humits i arbrats, les merles (Turdus merula), oriols (Oriolus oriolus), raspinells 
(Certhia brachydactyla) i ocells forestals hi fan niu, mentre que tallarols com el capnegre 
(Sylvia melanocephala) o de casquet (Sylvia atricapilla), juntament a les bosquetes (Hippolais 
polyglotta) i altres ocells de les brolles com el cargolet (Troglodytes troglodytes) o el bitxac 
(Saxicola torquatus), són presents a zones més obertes i al sotabosc assolellat. Els capsigranys 
(Lanius senator) i botxins (Lanius meridionalis), sempre vigilant possibles insectes a depredar, 
acompanyen aquests aus entre les brolles, encara que en molt baix nombre i de forma 
irregular, siguin en pas o a l’hivern el cas del botxí. 

Als llocs oberts i pastures s’hi poden trobar algunes de les espècies més interessants, amb 
ocells poc freqüents a la comarca com la terrerola (Callandrella brachydactyla) –possible 
nidificant en baix nombre- la cogullada (Galerida cristata) i en migració el trobat (Anthus 
campestris) o els còlits (Oenanthe sp.). Tots ells estan acompanyats de la perdiu (Alectoris 
rufa) i la guatlla (Coturnix coturnix), cada dia més escassos. Constitueixen veritables joies a 
conservar, que surten beneficiades de la presència de conreus i pastures.  

Finalment, els ocells dels rocams són escassos i sovint només presents al municipi durant 
l’hivern o en zones urbanes, com la merla blava (Monticola solitarius), la cotxa fumada 
(Phoenicurus ochruros), el falciot comú (Apus apus), el colom roquer (Columba livia) 
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Taula 3.2-4: Espècies d’aus presents al municipi 

Espècie 
Conveni 
Berna 

Conveni 
Bonn 

Directiva 
aus CNEA Llei 3/98 

Llibre 
vermell 

Present 

municipi 
(*Nidif. 
Segura o 
possible) 

Cabusset  
(Tachybaptus ruficollis)  

Annex II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 

Corb marí gros (Phalacrocorax 
carbo) III - Annex I Annex II Categoria C NA Freqüent 

Martinet de nit (Nycticorax 
nycticorax) II - Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Bernat pescaire  
(Ardea cinerea) 

III - - Annex II Categoria B NA Freqüent 

Agró roig (Ardea purpurea) III - - Annex II Categoria B NA Escàs 

Martinet blanc (Egretta 
garzetta) III - - Annex II Categoria B NA Freqüent 

Esplugabous (Bubulcus ibis) III - - Annex II Categoria B NA Freqüent 

Martinet menut III - - Annex II Categoria B NA Accidental 

Cigonya blanca (Ciconia ciconia) III - - Annex II Categoria B NA Escàs 

Ànec coll-verd  
(Anas platyrhynchos) 

III Annex II 
Annex II i 

III - - NA Freqüent (*) 

Xarxet (Anas crecca) III II - - - NA Accidental 

Aligot vesper  
(Pernis apivorus) 

III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Milà reial (Milvus milvus) III II Annex I Annex II Categoria C K Escàs 

Milà negre (Milvus migrans) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Àguila marcenca  
(Circaetus gallicus) 

III II Annex I Annex II Categoria C I Freqüent (*) 

Esparver vulgar 
(Accipiter nisus) 

III II - Annex II Categoria C K Freqüent (*) 

Astor (Accipiter gentilis) III II Annex I Annex II Categoria C K Escàs 

Aligot comú (Buteo buteo) III II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Àguila calçada  
(Hieraetus pennatus) 

III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Àguila cuabarrada (Hieaertus 
fasciatus) II II Annex I Annex II Categoria B V Escàs  

Arpella (Circus aeruginosus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Arpella pàl·lida (Circus cyaneus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Esparver cendrós (Circus 
pygargus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Xoriguer (Falco tinnunculus) II II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Falcó mostatxut  
(Falco subbuteo) 

II II - Annex II Categoria B K Escàs (*) 

Falcó pelegrí  
(Falco peregrinus) 

II II Annex I Annex II Categoria B V Escàs 

Perdiu (Alectoris rufa) III  
Annex II i 

III - - NA Escàs (*) 

Guatlla (Coturnix coturnix) III II Annex II - - NA Escàs (*) 

Faisà (Phasianus colchicus) III  
Annex II i 

III - - NA Escàs (*) 

Polla d’aigua  
(Gallinula chloropus) 

III - Annex II - - NA Freqüent (*) 

Becada (Scolopax rusticola) III II - - - K Escàs 
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Taula 3.2-4: Espècies d’aus presents al municipi 

Espècie 
Conveni 
Berna 

Conveni 
Bonn 

Directiva 
aus CNEA Llei 3/98 

Llibre 
vermell 

Present 

municipi 
(*Nidif. 
Segura o 
possible) 

Xivitona vulgar 
(Actitis hypoleucos) 

II II - Annex II Categoria C NA Escàs 

Xivita (Tringa ochropus) II II - Annex II Categoria C NA Escàs 

Corriol petit (Charadius dubius) II II - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 

Torlit (Burhinus oedicnemus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs (*) 

Fredeluga (Vanellus vanellus) II II - Annex II Categoria C NA Escàs 

Gavina vulgar (Larus 
ridibundus) - - - - - NA Escàs 

Gavià argentat 
(Larus cachinnans) 

III - - - - NA Freqüent (*) 

Tudó 
(Columba palumbus) 

III - - - - NA Freqüent (*) 

Xixella (Columba oenas) - - - - - NA Accidental 

Tórtora vulgar (Streptoelia 
turtur) - - Annex II - - NA Freqüent (*) 

Tórtora turca (Streptotelia 
decaoto) - - - - - NA Freqüent (*) 

Cucut (Cuculus canorus) III - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Xot (Otus scops) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Mussol  banyut (Asio otus) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 

Mussol comú (Athene noctua) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Duc (Bubo bubo) II II - Annex II Categoria C NA Accidental 

Òliba (Tyto alba) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Enganyapastors  
(Caprimulgus europaeus) 

II - Annex I Annex II Categoria C K Freqüent (*) 

Falciot negre (Apus apus) III - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Falciot pàl·lid (Apus melba) II - Annex I Annex II Categoria C K Accidental 

Ballester (Apus melba) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Blauet (Alcedo atthis) II - Annex I Annex II Categoria C K Escàs (*) 

Gaig blau (Coracias garrulus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs (*?) 

Abellerol (Merops apiaster) II II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Puput (Upupa epops) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Colltort (Jynx torquilla) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 

Picot g.petit (Dendrocopos 
minor) II - - Annex II Categoria C NA Escàs (*) 

Picot g. gros (Dendrocopos 
major) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Picot verd (Picus viridis) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Cogullada vulgar (Galerida 
cristata) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Terrerola (Calandrellla 
brachydactylla) III - Annex I Annex II Categoria D NA 

Accidental 
(*?) 

Cotoliu (Lullula arborea) III - Annex I Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Alosa vulgar 
(Alauda arvensis) 

III - Annex II - - NA Freqüent 
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Taula 3.2-4: Espècies d’aus presents al municipi 

Espècie 
Conveni 
Berna 

Conveni 
Bonn 

Directiva 
aus CNEA Llei 3/98 

Llibre 
vermell 

Present 

municipi 
(*Nidif. 
Segura o 
possible) 

Roquerol  
(Ptyonoprogne rupestris) 

II 
 

- - Annex II Categoria D NA Escàs 

Oreneta vulgar 
(Hirundo rustica) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Oreneta cua-blanca 
(Delichon urbica) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Oreneta cua-rogenca (Hirundo 
daurica) III - Annex I Annex II Categoria D NA Accidental 

Oreneta de ribera (Riparia 
riparia) - - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Trobat (Anthus campestris) II - Annex I Annex II Categoria D NA Escàs 

Grasset de muntanya  
(Anthus spinoletta) 

II - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Piula dels arbres (Anthus 
trivialis) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Titella (Anthus trivialis)  - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Cuereta torrentera  
(Motacilla cinerea) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Cuereta blanca 
(Motacilla alba) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Cuereta groga (Motacilla flava) - -  Annex II Categoria D NA Freqüent 

Cargolet 
(Troglodytes troglodytes) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Pardal de bardissa 
(Prunella modularis) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent  

Pit-roig (Erithacus rubecula) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent  (*) 

Rossinyol  
(Luscinia megarhynchos) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Cotxa fumada 
(Phoenicurus ochruros) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Cotxa cua-roja 
(Phoenicurus phoenicurus) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent  

Bitxac rogenc  
(Saxicola rubetra) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent  

 Bitxac comú  
(Saxicola torquata) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Còlit ros (Oenanthe hispanica) II - Annex I Annex II Categoria D NA Accidental 

Còlit gris  
(Oenanthe oenanthe) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Merla (Turdus merula) III - Annex II - - NA Freqüent (*) 

Griva cerdana (Turdus pilaris) III - Annex II - - NA Accidental 

Tord comú  
(Turdus philomelos) 

III - Annex II - - NA Freqüent (*) 

Tord ala-roig (Turdus iliacus) III - Annex II - - NA Freqüent  

Griva (Turdus viscivorus) III - Annex II - - NA Escàs 

Rossinyol bord (Cettia cetti) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
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Taula 3.2-4: Espècies d’aus presents al municipi 

Espècie 
Conveni 
Berna 

Conveni 
Bonn 

Directiva 
aus CNEA Llei 3/98 

Llibre 
vermell 

Present 

municipi 
(*Nidif. 
Segura o 
possible) 

Trist (Cisticola juncidis) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 

Bosqueta vulgar 
(Hippolais polyglotta) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Tallareta cuallarga 
(Sylvia undata) 

II - Annex I Annex II Categoria D NA Escàs 

Tallareta vulgar (Sylvia 
communis) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Tallarol emmascarat (Sylvia 
hortensis) II - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Tallarol trencamates (Sylvia 
conspicillata) II - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Tallarol de casquet (Sylvia 
atricapilla) II - - Annex II Categoria D  NA Freqüent (*) 

Tallarol cap-negre (Sylvia 
melanocephala) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Tallarol de garriga  
(Sylvia cantillans) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Tallarol gros (Sylvia borin) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Mosquiter comú (Phylloscopus 
collybita) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus 
bonelli) II - - Annex II Categoria D NA      Escàs(*) 

Mosquiter de passa 
(Phylloscopus trochilus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Balquer (Acrocephalus 
arundinaceus) II - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Boscarla de canyar 
(Acrocephalus scirpaceus) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Reietó (Regulus regulus) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Bruel (Regulus ignicapillus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Papamosques gris (Muscicapa 
striata) II II - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Mastegatatxes (Ficedula 
hypoleuca) II II - Annex II Categoria D NA Freqüent  

Mallerenga cuallarga 
(Aegithalos caudatus) 

III - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Mallerenga emplomallada 
(Parus cristatus) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Mallerenga petita 
(Parus ater) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Mallerenga blava 
(Parus caeruleus) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Mallerenga carbonera 
(Parus major) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Raspinell comú  
(Certhia brachydactyla) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Oriol (Oriolus oriolus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Capsigrany (Lanius senator) II - - Annex II Categoria D NA Escàs (*) 
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Taula 3.2-4: Espècies d’aus presents al municipi 

Espècie 
Conveni 
Berna 

Conveni 
Bonn 

Directiva 
aus CNEA Llei 3/98 

Llibre 
vermell 

Present 

municipi 
(*Nidif. 
Segura o 
possible) 

Botxí (Lanius meridionalis) II - - Annex II Categoria D NA Escàs  

Escorxador (Lanius collurio) II - Annex I Annex II Categoria D NA Escàs 

Corb (Corvus corax) III - - - - NA Escàs  

Cornella (Corvus corone) III - - - - NA Freqüent (*) 

Garsa (Pica pica) III - - - - NA Freqüent (*) 

Gralla (Corvus monedula) III - - Annex II - NA Escàs 

Estornell vulgar (Sturnus 
vulgaris) III - - - - NA Freqüent (*) 

Estornell negre (Sturnus 
unicolor) II - - - - NA Escàs (*) 

Pardal xarrec 
(Passer montanus) 

III - - - - NA Freqüent (*) 

Pardal comú (Passer 
domesticus) - - - - - NA Freqüent (*) 

Pardal roquer 
(Petronia petronia) 

II - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Pinsà (Fringilla coelebs) III - - Annex II Categoria D NA Freqüent  

Pinsà mec 
(Fringilla motifringilla) 

III - - Annex II Categoria C NA Accidental 

Gafarró (Serinus serinus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Verdum (Carduelis chloris) II - - - - NA Freqüent (*) 

Cadernera 
(Carduelis carduelis) 

II - - - - NA Freqüent (*) 

Lluer (Carduelis spinus) II - - - Categoria D NA Escàs 

Durbec (Coccothraustes 
coccothraustes) II - - Annex II Categoria C NA Escàs 

Passerell  
(Carduelis cannabina) 

II - - - - NA Freqüent  

Repicatalons (Emberiza 
shoeniclus) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Gratapalles (Emberiza cirlus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Hortolà (Emberiza hortulana) III - Annex I Annex II Categoria D NA Accidental 

Sit negre (Emberiza cia) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Cruixidell (Miliaria calandra) - - - - - NA Escàs (*) 

Font: Elaboració pròpia.        

 

3.2.2. Paisatge i elements paisatgístics singulars 

El municipi de Campllong es caracteritza per un paisatge de plana, amb conreus, àrees 
urbanes i sectors industrials. Malgrat que té algunes zones castigades pel que fa a les 
infraestructures (especialment la carretera de Cassà de la Selva la N-II) i la presència de 
sectors amb naus industrials, conserva alguns sectors agraris de paisatge integrat i harmònic.   
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 3.2.2.1. Estructura del paisatge del municipi  

En l’anàlisi dels elements que defineixen el paisatge general, podem establir l’estructura com 
assentada sobre una matriu de predomini del paisatge obert de conreus, amb taques disperses 
de petits nuclis forestals i urbans (masos i granges) arreu del terme municipal, i un domini de 

zones urbanes, amb eixos de comunicació, polígons industrials, etc. al sector central del terme. 
Paral·lelament a aquest conjunt trobem un element de gran importància en el paisatge descrit, 

alhora que vertebrador del territori, que és la presència del riu Onyar a l’extrem nord-
occidental i altres cursos fluvials. 

 

 

El mètode directe de subjectivitat compartida (WEST RIDING, 1999), que fa un barem de la 
qualitat del paisatge en cinc estadis (qualitat supèrbia, qualitat gran, àrees atractives, àrees 
monòtones i àrees arruïnades), apunta que aquesta zona  estaria inclosa dins una categoria de 
paisatge de qualitat atractiva des d’un punt de vista més ampli i global, ja que conserva zones 
de bellesa i interès paisatgístic, juntament a sectors industrials i urbans de menor atractiu. 

Fotografia 3.2-8: El nucli urbà voltat de conreus té un atractiu paisatgístic important 

 
Font:Elaboració pròpia. 

 

3.2.2.2. Descripció i anàlisi de les unitats de paisatge  

El paisatge tal i com s’ha comentat anteriorment, és una barreja entre elements abiòtics, 
biòtics i antròpics, i en base al concepte més representatiu se n’estableix la classificació. 

Les principals unitats paisatgístiques, amb diferents característiques visuals i de qualitat, 
presents a Campllong són: 

• Unitat forestal  

• Unitat agrícola i d’espais oberts 

• Unitat fluvial de cursos d’aigua 

• Unitat urbana i d’infraestructures 

Matriu composta de paisatge agrari  

Elements aïllats + 
nucli principal  

Polígon, masos 

+ elements lineals 
Rius  i rieres 

Vies de comunicació 
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Aquestes unitats de paisatge s’analitzaran en funció tres aspectes diferents: 

a) La visibilitat (Qualitat primària): Fa referència al territori que es pot apreciar des d’un punt 
o zona determinada. La conca visual i la visibilitat es valoren amb independència les 
característiques inherents del territori i a la seva significació sensorial i cultural, com a 
definidors de la seva qualitat visual. Seria l’efecte que sobre l’observador té el territori 
analitzat a partir de la seva percepció mitjançant els sentits. 

La percepció visual d’un paisatge depèn de les condicions en que es realitzi l’observació 
(relacions observador-paisatge) i de la visibilitat del territori en aquest moment.  

b) La qualitat del paisatge (Qualitat secundària): Es tracta de l’estimació inicial del paisatge de 
l’àrea estudiada, i s’efectua analitzant la qualitat visual de l’entorn immediat i la del fons 
escènic o visual del territori. Es determinarà la qualitat visual del territori, fent èmfasi tant en 
els seus elements naturals com artificials. 

La qualitat paisatgística estarà condicionada pels mecanismes fisiològics i psicològics del 
mateix observador, juntament amb els condicionants educatius i culturals existents entre 
observador i paisatge. En cada unitat es determinarà la qualitat visual del territori, analitzant 
els seus elements naturals i artificials percebuts per l’observador.  

c) La fragilitat (Qualitat terciària): És la capacitat del paisatge per absorbir possibles canvis 
(antròpics). La fragilitat visual és una qualitat intrínseca que es correspon amb l’aptitud del 
territori per a absorbir visualment modificacions o alteracions sense detriment de la seva 
qualitat paisatgística. La fragilitat, al contrari que la qualitat visual, depèn del tipus d’activitat 
que s’hi vulgui desenvolupar.  

 

A l’hora de mesurar el grau de fragilitat d’un determinat territori s’han de tenir en compte 
grups de factors diferenciats: 

• Factors biofísics de l’indret: pendent, orientació, vegetació, contrast cromàtic 

• Factors de visualització: superfície observable des de cada punt 

• Factors històrico-culturals: expliquen la formació segons processos històrics 

• Elements d’accessibilitat: proximitat a nuclis, exposició a visuals preferents... 

Tot seguit es presenta una fitxa-resum de les principals unitats paisatgístiques del municipi, 
segons els tres nivells de qualitat. Amb una valoració de cadascun dels nivells.  

Cal recordar que el paisatge és una entitat molt subjectiva i a l’hora de valorar-la encara es fa 
més evident aquest fet. Per tant, cal tenir present que aquesta valoració s’ha realitzat des del 
punt de vista del redactor d’aquest capítol de paisatge.  
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UNITAT FORESTAL 

Petita descripció  Unitat densa en cobertura vegetal, majoritàriament arbrada, amb presència de 
petits nuclis forestals (pins, alzines, roures, etc.)  

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny: Planer, com bona part del municipi, amb alguns petits turons 

Conca visual: 
Elevada (des de fora la unitat). Des de l’interior, baixa, per la 
densitat arbòria, tot i que en indrets de pocs arbres, conca visual més 
àmplia. 

Vegetació present: 
Pinedes de pi blanc i pinyoner, rouredes, suredes, algunes alzines i 
altres comunitats diverses amb variants segons alguns factors 
ambientals.  

Presència element humans: Freqüent, amb masos dispersos, camins, línies, etc.  
QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 

Visibilitat i exposició Qualitat visual mitjana. Visible des de diferents punts i accessos al 
municipi. 

Presència espectadors 

Pocs espectadors permanents des de l’interior de la unitat forestal, 
esporàdics els qui hi viuen. Tanmateix, molt freqüents els qui habiten 
al nucli o urbanitzacions de les rodalies, a més dels qui estan en 
trànsit pels eixos viaris bàsics o pistes forestals. 

Valoració unitat: ALTA 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 
Diversitat: Variable cromàticament al llarg de l’any, especialment els caducifolis 

Singularitat 

Elevada, hi ha alguns nuclis boscosos amb espècies de major interès, 
tot i que en general les pinedes són hàbitats prou freqüents arreu de 
les nostres comarques. Els boscos de plana com rouredes, però, 
poden ser escassos i, per tant, tenen major singularitat. Presenten, 
però un indret interessant per la fauna. 

Qualitat de les vistes Mitjana en línies generals 

Cromatisme 
Diversitat cromàtica moderada, en funció de les espècies que 
composen la unitat. Més elevada en petites taques de caducifolis com 
rouredes. 

Vegetació: Eminentment arbòria, amb espècies mediterrànies, però amb nuclis 
més oberts 

Fauna: Fauna mediterrània, amb escasses singularitats. 
Grau de naturalitat Mitjà, però amb vestigis d’influència humana sovintejats 

Elements antròpics Línies elèctriques, camins, desbrossades en indrets puntuals, masos, 
etc. 

Valoració unitat: MITJANA-ALTA 
QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 
Fragilitat de l’entorn Elevada 
Valoració unitat: ALTA 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 

Qualitat global: MITJANA-ALTA 
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UNITAT AGRÍCOLA I D’ESPAIS OBERTS 

Petita descripció  

Prats i conreus arreu de la plana; espais oberts, sovint amb creixement de 
vegetació arbustiva si estan abandonats. Solen ser conreus de secà, amb alguns 
de regadius. També presència més a prop dels pobles i nuclis, amb conreus 
diversos. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny: Suau; escàs pendent 
Conca visual: Elevada, bona visibilitat a les rodalies. 

Vegetació present: 

Vegetació ruderal i de prats i pastures, i especialment conreus de 
secà, amb algunes zones pasturades pel bestiar (farratges o el alguns 
sectors regadiu, fins i tot als horts de les rodalies del nucli urbà); 
marges amb espècies arbustives, bardisses i peus arboris aïllats als 
límits dels camps i prats de pastura, siguin abandonats o conreats.  

Presencia element humans: Camins, línies elèctriques, masos abandonats o actius, eixos viaris de 
pistes forestals, etc. 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 

Visibilitat i exposició 
Visible des de bona part dels punts elevats del municipi, ja que la 
zona és força planera. Prou visibles des dels indrets propers situats als 
eixos viaris principals i secundaris. 

Presència espectadors Permanents els habitants propers a masos o afores de nuclis habitats. 
Molt freqüents els que transiten per els principals eixos viaris. 

Valoració unitat: MITJANA-ALTA 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 
Diversitat: Mitjana morfològica i cromàticament.  

Singularitat 

Alta en alguns sectors, baixa en la majoria de zones; hi ha algun espai 
amb espècies d’interès en els marges arbustius i en el propi prat, com 
són els prats de dall. Presenta un paisatge mosaic interessant per la 
fauna que requereix àrees obertes on alimentar-se i zones més 
forestades on amagar-se i criar. 

Qualitat de les vistes Mitjana, sobretot dels indrets més elevats de l’entorn i interior de 
l’àrea.  

Cromatisme 
Diversitat cromàtica mitjana, ja que els prats i conreus destaquen 
entre les zones urbanes i eixos viaris. Variació elevada al llarg de 
l’any, però més verdor a l’hivern i tonalitats ocres a l’estiu. 

Vegetació: 

Vegetació herbàcia de prats a les zones de pastura i conreus, amb 
peus d’arbustives als marges. Prats de dall en alguns sectors concrets. 
Algunes fileres que limiten les subunitats dels conreus, gramínies, 
rosàcies, vegetació ruderal, etc. 

Fauna: Mitjana, però amb algunes espècies interessants; acull diversitat 
d’espècies d’hàbitats oberts i actua com a mosaic agro-forestal. 

Grau de naturalitat Mitjà-baix 
Elements antròpics Línies elèctriques, masos, camins, feixes, parets de pedra seca, etc. 
Valoració unitat: MITJANA-ALTA 
QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 
Fragilitat de l’entorn Mitjana 
Valoració unitat: MITJANA-ALTA 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 

Qualitat global: MITJANA-ALTA 
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UNITAT FLUVIAL 

Petita descripció  

Unitat definida per la presència de petits cursos d’aigua, a més del propi curs 
principal de l’Onyar i rieres com la Gotarra, Benaula, Seca, de Campllong, 
Susvalls, etc.; molts d’ells intermitents, que ocupen únicament petites fondalades 
entre la plana  

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 

Relleu del terreny: Pendents molt suaus en general, ja que es troben a la gran plana 
selvatana 

Conca visual: Elevada, en estar al bell mig de la plana 

Vegetació present: 
Vegetació fluvial, d’indrets humits. Arbres de ribera, bardisses 
d’indrets humits. Al llit del riu, vegetació aquàtica diversa, d’hàbitats 
mediterranis. 

Presencia element humans: Línies elèctriques que creuen el riu, alguns passallisos o punts per 
creuar-los, camins paral·lels al riu, pontets de pedra, etc. 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 

Visibilitat i exposició Parcialment visible des de punts elevats, amb panoràmica, malgrat 
que els relleus són suaus 

Presència espectadors Pocs espectadors permanents, en no ser indrets habitats.  
Valoració unitat: ALTA 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 
Diversitat: Elevada morfològica i cromàticament. 

Singularitat 
Elevada-mitjana, amb espècies interessants de fauna i flora pròpies 
de zones humides, però amb relatiu bon estat de conservació en 
general. 

Qualitat de les vistes 
Mitjana-alta, sobretot dels indrets de l’entorn. Des de l’interior, 
bones imatges de curta distància, però poca panoràmica exterior, en 
trobar-se més vegetat als voltants. 

Cromatisme 
Diversitat cromàtica elevada, amb variació al llarg de l’any, ja que 
majoritàriament són espècies caducifòlies com àlbers, pollancres, 
salzes, etc.  

Vegetació: Arbres de ribera, caducifolis diversos, bardisses, arbustives de la 
terra baixa mediterrània. Vegetació aquàtica al llit del riu. 

Fauna: 

Interessant. Moltes espècies exclusives d’aquests hàbitats, escassos 
a casa nostra; sobretot diversitat d’ocells, peixos, rèptils aquàtics, 
amfibis i invertebrats aquàtics; diversos peixos però molts d’ells 
al·lòctons. 

Grau de naturalitat Mitjà en la seva majoria, amb nuclis de bosc de ribera ben 
conservats, però altres de més malmesos. 

Elements antròpics Línies elèctriques, pontets, accessos puntuals al riu, etc. 
Valoració unitat: ALTA 
QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 
Fragilitat de l’entorn Elevada 
Valoració unitat: ALTA 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 

Qualitat global: ALTA 
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UNITAT URBANA 

Petita descripció  
Espai humanitzat, amb el poble al seu sector central, i amb un conjunt de 
masos més aïllats o d’urbanitzacions i polígons, que segueixen el nucli 
principal del poble o en alguns casos més aïllats.  

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 

Relleu del terreny: Majoritàriament planer o de relleu suau 
Conca visual: Baixa 

Vegetació present: Vegetació ruderal i suburbana; alguns horts i fruiters a les rodalies i 
arbres plantats o espontanis als llocs menys urbanitzats. 

Presencia d’elements humans: Arreu, en ser àrea urbana. 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 

Visibilitat i exposició Molt visible; les pròpies construccions són els únics elements que 
priven d’una major visibilitat. 

Presència espectadors Permanents els habitants del poble; a més, en passar els eixos 
viaris pel centre del poble, molts observadors constants. 

Valoració unitat: MITJANA 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 

Diversitat: Mitjana morfològica i cromàticament; escassa ambientalment. 

Singularitat 

Mitjana-baixa: És baixa ambientalment, però atractiva des d’un 
punt de vista històric i patrimonial, ja que presenta elements 
arquitectònics de cert interès. Paisatgísticament, poc integrat en 
l’entorn. 

Qualitat de les vistes Baixa, pel fet de trobar-nos en plena àrea urbana, malgrat que les 
rodalies són atractives (boscos, conreus...). 

Cromatisme Diversitat cromàtica ambiental baixa, en ser zona urbana. 

Vegetació: Arbres aïllats plantats, jardins i horts. En general, vegetació 
autòctona a places, parcs, jardins i carrers, però no pas espontània. 

Fauna: 
Molt escassa; la més representativa són les aus urbanes (i altres 
espècies que aprofiten les edificacions per a criar) o alguns rèptils 
de parets i rocams. 

Grau de naturalitat Baix, en ser àrea urbana. 
Elements antròpics Arreu, en ser àrea urbana. 
Valoració unitat: BAIXA 

QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 

Fragilitat de l’entorn Baixa 
Valoració unitat: BAIXA 

VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 

Qualitat global: MITJANA-BAIXA 

 

Així doncs, l’anàlisi del paisatge defineix aquestes 4 grans unitats, per bé que altres subunitats 
paisatgístiques podrien també definir-se, com diferents tipologies dels boscos, com unitats de 
les rieres i basses, o diferents subunitats dels conreus i pastures en funció del seu grau 
d’antropització; també ho podrien ser els espais agrícoles en funció de si acullen pastura, hort 
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o conreu des secà, etc. Tanmateix, a nivell més ampli i basant-nos en la percepció inicial de 
l’observador, aquestes són les quatre unitats, les quals, com a síntesi global, presenten una 
qualitat paisatgística mitjana, donada la seva situació, la conservació dels seus hàbitats i la 
composició paisatgística territorial. 

 

En l’enquesta de participació ciutadana s’ha demanat que s’anomeni algun indret del municipi 
que es pogués considerar un paisatge identitari del municipi. Els resultats resumits són els 
següents: 

Digui algun indret del seu municipi que consideri paisatge identitari del mateix 

El conjunt format per l’església i la plaça, s’identifica com a paisatge identitari de Campllong. 

Altres espais considerats identitaris han estat, en menor grau, els següents: L’Ajuntament, 
El conjunt que formen les rieres i els recs pel seu pas pel municipi i el paisatge rural de 
l’entorn del poble. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong 

 

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

Els espais naturals i rurals del municipi, pel fet d’estar majoritàriament inclosos dins dels 
conreus i hàbitats oberts de la plana selvatana i, alhora, pel fet de comptar amb una notòria 
freqüentació i activitat humana, presenten un grau de conservació mitjà o baix en alguns 
casos. A més, alguns possibles problemes i amenaces com l’abandonament de conreus i la 
possible construcció d’infraestructures, poden suposar, en el futur, una alteració de l’estat de 
conservació dels espais naturals i rurals del municipi de Campllong. 

Fotografia 3.2-9: Els espais urbans i els polígons estan creixent, amb la conseqüent pèrdua 
d’espai agrícola present a les rodalies del poble 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

3.2.3.1. Conservació d’espais 

Com s’ha comentat anteriorment, els espais naturals presents al municipi són poc singulars, 
tot i que hi ha elements d’interès com són els espais agrícoles, alguns d’ells amb prou valor 
ecològic i ambiental però d’altres, en mal estat de conservació. També destaquen els nuclis 
forestals de rouredes de plana, que configuren un paisatge en mosaic d’interès ecològic i 
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paisatgístic. Finalment, els indrets humits i els rius i boscos de ribera, són també elements 
d’importància ecològica a destacar. 

Fotografia 3.2-10: Riera de la Gotarra. Amb hàbitats interès  

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

3.2.3.1.1. Pla d’Espais d’Interès Natural  

El municipi de Campllong no té cap àrea inclosa dins el Pla d’Espais d’Interès Natural, els més 
propers als quals són Les Gavarres, els Estanys de Sils o la Crosa de Sant Dalmai, entre 
d’altres.  

3.2.3.1.2. Espais d’interès geològic 

Es considera Patrimoni Geològic el conjunt de recursos naturals no renovables de valor 
científic, cultural o educatiu que permeten reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució de la 
història de la Terra i els processos que l’han modelada.  

A Catalunya, una col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de 
Barcelona permeté crear el 1999 l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya (IEIGC), 
integrat en el Sistema d'Informació sobre el Patrimoni Natural. L’objectiu d’aquest projecte és 
crear una selecció d’elements i llocs d’interès geològic que en conjunt testimoniïn l’evolució 
geològica del territori català, al mateix temps el coneixement de la seva existència ha de 
permetre conservar-los en front la creixent urbanització del territori. 

L'inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya fa servir les denominacions de geòtop i de 
geozona per anomenar respectivament els punts o els llocs i les àrees d'interès geològic que 
mostren un interès per la seva conservació. En total, actualment hi ha 153 espais catalogats i 
inventariats, classificades segons tres àmbits fisiogràfics: el Domini Pirinenc, la Conca de l'Ebre 
i el Domini Catalànide. 

El municipi de Campllong objecte del present estudi, se situa al domini central mediterrani del 
sector nord del país. Dins el terme municipal no hi ha espai catalogat que formi part de 
l’inventari d’espais d’interès geològic. 

 

3.2.3.1.3. Hàbitats d’Interès Comunitari 

Els hàbitats d’interès comunitari, estan descrits per la Directiva Hàbitats (Directiva 43/92/CEE 
del Consell, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna 
i flora silvestres). Com a modificació de la Directiva anterior, el Consell de les Comunitats 
Europees va aprovar la Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que adapta al progrés 
científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE. En la legislació espanyola, aquesta nova directiva que 
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modifica la Directiva hàbitats ha quedat transposada mitjançant el Reial decret 1193/1998, de 
7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1997/1995.  

La Directiva hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques 
diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són 
totalment naturals com seminaturals.  Es defineix com a hàbitats naturals d'interès comunitari 
aquells que, d'entre els hàbitats naturals, compleixin alguna d'aquestes característiques:   

1) Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la Unió Europea.   

2) Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una 
àrea reduïda per pròpia naturalesa.   

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

Concretament, són els hàbitats que apareixen en l'annex I de la Directiva i són una selecció 
dels hàbitats presents a la UE. 

Els hàbitats naturals d'interès comunitari (prioritaris o no) no són hàbitats naturals protegits, 
sinó tan sols catalogats. S'ha de garantir la conservació d'unes mostres territorials d'aquests 
mitjançant la seva inclusió en la xarxa d'espais Natura 2000, que siguin mostres suficients que 
garanteixin la seva conservació en el territori de la UE. Per tant, la Directiva no proposa cap 
mecanisme de conservació per als hàbitats que no són d’interès comunitari (tot i que el seu 
esperit és la conservació de tots els hàbitats segons l’article 2), i que, pels que sí que ho són, 
només obliga a la seva conservació dins els espais que conformen o conformaran Natura 2000.  

 

En el terme municipal de Campllong hi ha diversos hàbitats d’Interès Comunitari, que són els 
següents: 

Codi 9540: Pinedes mediterrànies: No Prioritari. Estan en molt pocs indrets en una formació 
com a tal (tot i que apareixen pins en molts altres boscos); sobretot apareixen a l’extrem sud, 
prop de la riera de Susvalls. 

Codi 9340: Alzinars i carrascars: No Prioritari. Són força abundants sobretot al sector central i 
septentrional del municipi, amb nuclis grans al sector oriental. Sovint hi apareixen amb petites 
taques envoltades de conreus o altres boscos com rouredes. 

Codi 92A0: Petits nuclis de boscos de ribera: No Prioritari. Sobretot present al llarg del riu 
Onyar i alguns dels seus afluents, com la Gotarra. Hi ha petites taques a les vores d’aquests 
cursos (sovint intermitents), amb salzes, pollancres, verns, àlbers, etc. 
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Figura 3.2–3: Hàbitats d’interès comunitari al municipi de Campllong 

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

 

3.2.3.1.4. Xarxa Natura 2000 

La Directiva hàbitats crea la xarxa ecològica europea englobant les zones especials de 
conservació anomenada Natura 2000 (article 3 de la Directiva).   

Natura 2000 haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació 
favorable dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la seva àrea de distribució natural dins 
el territori de la Unió Europea. L’article 3 de la Directiva hàbitats determina que els espais que 
componguin Natura 2000 han de contenir hàbitats de l’annex I o espècies de l’annex II.   

Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais:   

• Les zones especials de conservació (ZEC)  

• Les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) 

Les ZEC són designades pels estats membres d’acord amb la Directiva hàbitats (article 4.4). 
Prèviament a aquesta designació, però, cal que la Comissió, de conformitat amb els estats 
membres, classifiqui com a llocs d’importància comunitària (LIC) els espais proposats (article 
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4.2). Hi ha tot un seguit de criteris i procediments per classificar un espai com a LIC i 
posteriorment designar-lo com a ZEC. 

Les ZEPA són designades pels estats membres segons a l’article 4 de la Directiva de les aus. 
Totes les ZEPA designades fins al moment, i les que es puguin designar en un futur, passen a 
formar part de Natura 2000 automàticament.   

El fet que un espai de Natura 2000 estigui designat com a ZEC indica que aquest és d’interès 
comunitari per a la conservació dels hàbitats de l’annex I i les espècies de l’annex II de la 
Directiva hàbitats, mentre que el fet que estigui designat com a ZEPA indica el seu interès 
comunitari per a la conservació de les espècies d’aus de l’annex I de la Directiva de les aus 
(article 4). Un espai inclòs a Natura 2000 pot haver estat designat com una ZEC o com una 
ZEPA, però també com ambdues coses a la vegada. 

Al municipi de Campllong, no hi ha ecosistemes inclosos dins la Xarxa Natura 2000, encara que 
si que hi trobem la presència d’espècies singulars, amenaces o escasses a nivell del conjunt 
europeu.  

 

3.2.3.1.5. Espècies de flora i/o fauna protegides 

Pel que fa als nivells de protecció per a espècies concretes de fauna i flora, alguns dels 
representants de la fauna presents al municipi són prou valuoses o singulars com per 
incloure’s dins de categories determinades amb certs graus de protecció. 

Així doncs, al municipi de Campllong hi ha certes espècies d’aus durant alguns moments de 
l’any, sobretot d’espais oberts i de boscos de ribera, que estan catalogades com a prioritàries 
dins la normativa de la Directiva 97/62/CE de 27 d’octubre de 1997 (modificació de la 
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels Hàbitats Naturals de fauna i flora 
silvestres), així com la Directiva 79/409/CE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la 
conservació d’aus silvestres. Alguns exemples d’espècies presents durant algun moment de 
l’any, encara que no pas nidificants són la terrerola (Calandrella brachydactyla), el falcó pelegrí 
(Falco peregrinus) o el trobat (Anthus campestris), entre d’altres. El picot garser petit 
(Dendrocopos minor) o el blauet (Alcedo atthis) hi són probablement nidificants. 

Aquesta mateixa normativa europea, la Directiva 92/43/CEE, fa referència a la presència 
d’espècies de vertebrats prioritàries a nivell de conservació, alguna de les quals és present al 
municipi, així com alguns rèptils, amfibis o mamífers. Alguns exemples en són la tortuga de 
rierol (Mauremys leprosa), la tortuga d’estany (Emys orbicularis), etc. 

 

3.2.3.2. Gestió d’espais 

La gestió dels espais naturals, rurals i no urbans del municipi passa, sens dubte, per la 
conservació de les zones agrícoles, unitats forestals aïllades i boscos de ribera de l’Onyar, 
Gotarra i rieres afluents. En aquest sentit, si bé la gestió activa del territori és complexa i de 
difícil realització, si que hi ha algunes línies genèriques marcades, com són la neteja del 
sotabosc on això sigui possible, el foment de l’agricultura i la pastura o la compatibilització de 
l’ús públic amb la preservació dels espais de major valor ecològic. 

 

3.2.3.2.1. Gestió forestal  

Si bé el municipi de Campllong té poca part del seu sòl com a zona estrictament forestal, 
existeixen alguns nuclis de roureda, pineda o boscos de ribera. En aquest sentit, la gestió 
d’aquests espais, ha de vetllar sobretot per preservar la zona en front dels incendis forestals, 
el major risc existent per aquests ecosistemes, a més de les actuacions humanes, com tales, 
possible obertura de camins o variants, etc.  

L’explotació forestal com a recurs econòmic dins el municipi, com succeeix en la major part 
dels altres municipis de la plana selvatana, és pràcticament inexistent o testimonial, donada la 
poca possibilitat d’obtenció de llenya o fusta; únicament a nivell privat s’obtenen alguns 
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recursos com brucs, pinyes, llenya, fusta o suro, però sempre de forma particular i sense 
generar massa activitat econòmica. 

 

3.2.3.2.2. Gestió de pastures 

Un dels elements de major importància a nivell d’activitat agro-ramadera dins la plana 
selvatana és el bestiar, sigui sobretot estabulat, com en alguns casos, pastura extensiva amb 
bestiar domèstic, de gran importància ecològica. Aquestes activitats, que permeten obtenir 
recursos econòmics són encara existents en alguns sectors del municipi. 

La presència del bestiar durant bona part de l’any a les zones de pastures del municipi té una 
importància ecològica essencial. Si bé presenta petits problemes (eutrofització d’algunes rieres 
només accessibles per bestiar, malmesa d’elements antròpics, etc.) en línies generals és de 
gran importància per a la preservació del paisatge en mosaic; gràcies a les pastures, es 
permet comptar amb zones obertes i riques ambientalment, augmentant així la diversitat 
d’hàbitats existents i, per tant, les possibilitats per a moltes espècies animals i vegetals que 
veurien compromesa la seva presència, si només existís un paisatge forestal o de conreus de 
regadiu. Moltes de les espècies d’aus, per exemple, de major interès i de major estatus de 
protecció, són pròpies d’indrets oberts, com el torlit (Burhinus oedicnemus), la terrerola 
(Calandrella brachydactyla), el gaig blau (Coracias garrulus), el botxí (Lanius meridionalis), 
etc.  A més, els prats de dall constitueixen un hàbitat únic per algunes espècies de plantes 
d’interès ecològic, escasses en el conjunt del territori. 

 

3.2.3.2.3. Gestió d’espècies singulars 

Com succeeix en la gestió dels hàbitats presents al municipi, tampoc les espècies de fauna i 
flora de Campllong tenen una gestió activa. 

 

3.2.3.2.4 Gestió cinegètica 

En un municipi com és el de Campllong, on gran part del seu territori és d’espais agrícoles i 
oberts i on hi ha certa tradició de cacera, és encara freqüent la presència d’activitats 
cinegètiques en gran part del seu territori. Hi ha moltes espècies cinegètiques, les principals 
són: 

Taula 3.2-5: Espècies cinegètiques del municipi de Campllong 

Nom vulgar Nom científic 

Senglar Sus scrofa 

Perdiu Alectoris rufa 

Llebre Lepus europaeus 

Conill Oryctolagus cuniculus 

Tudó Columba palumbus 

Tórtora Streptopelia turtur 

Fredeluga Vanellus vanellus 

Guatlla Coturnix coturnix 

Becada* Scolopax rusticola 

Tord Turdus philomelos 

Tord ala-roig Turdus iliacus 
*Alguns hiverns 
Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Tanmateix, també des de les agrupacions de caçadors locals i d’altres municipis veïns de la 
comarca, s’han realitzat alliberaments d’exemplars de faisans (Phasianus colchicus) perdius 
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roges (Alectoris rufa), els quals s’ha vetllat perquè fossin de criadors amb origen genètic 
procedent d’exemplars propis dels ecosistemes mediterranis autòctons. 

Cal destacar el paper en el medi natural que realitzen les societats de caçadors de la comarca, 
no només pel que fa a les pròpies espècies que són caçades, sinó també al manteniment dels 
camins, a la recuperació dels hàbitats, a l’alliberament d’espècies cinegètiques, al control i 
vigilància del medi natural, etc.  

 

3.2.4. Gestió dels cursos fluvials, zones humides 

El municipi de Campllong, com gran part dels municipis inclosos dins la plana selvatana, no 
compta amb grans cursos fluvials d’aigües permanents; únicament l’Onyar és un curs fluvial 
prou representatiu. Tanmateix, existeixen al municipi rieres, basses, fonts i altres ambients de 
zones humides, són hàbitats d’elevat interès ecològic i paisatgístic.  

Fotografia 3.2-11: Els recs i rieres són una hàbitats valuosos 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

S’entèn per zona humida, segons la Llei 12/1985, d’espais naturals, aquelles zones en què el 
nivell freàtic està al mateix nivell o proper a la superfície, fent que el terreny pugui estar 
inundat per una làmina d’aigua lèntica o calmada. També inclou aquells espais que no 
presenten una làmina d’aigua superficial, sinó que la seva anomalia hídrica consisteix en la 
presència d’una major humitat edàfica que permet el desenvolupament de sòls i de biocenosis 
de tendència higròfila. La importància de conservació d’aquests ambients rau en el fet de 
conservar espècies de fauna i de flora amenaçades que només troben refugi en aquests 
biòtops, tan escassos en ambients mediterranis i cada cop més afectats per l’activitat humana. 
Així, en aquests indrets hi ha nombrosos hàbitats citats a la Directiva 97/62/CE i constitueixen 
zones importants de refugi i hivernada d’espècies d’ocells molt interessants. 

Concretament a Campllong, no es localitza cap espai inclòs en l’inventari de zones humides de 
Catalunya. Però passa pel municipi un curs fluvial important, el riu Onyar, i afluents d’aquest 
com la riera de Gotarra. 

El riu Onyar neix al massís de les Guilleries i discorre en sentit O-E fins al centre de la conca, 
on es produeix la confluència amb els seus afluents principals. És a partir d’aquest punt i fins a 
la desembocadura que, degut a imposicions estructurals, el drenatge s’efectua en sentit nord 
mitjançant una única llera. L’afluent més important d’aquest riu és la riera Gotarra, que amb 
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una conca de 251,3 Km2, drena una part del massís de la Selva Marítima i del sector 
occidental del massís de les Gavarres. L’Onyar es caracteritza per ser un curs fluvial típicament 
mediterrani amb grans avingudes a la tardor i primavera i cabals mínims durant els mesos 
d’estiu. A Campllong desemboquen a l’Onyar les rieres de Benaula i Gotarra, ambdues 
nascudes a la serralada de Selva Marítima. Sovint, alguns episodis d’abocaments, o bé a 
l’estiu,  moments on la manca d’oxigen i l’elevada eutròfia condiciona la seva qualitat 
ambiental, poden afectar la qualitat de les aigües del riu Onyar, la riera Gotarra o molts dels 
seus petits afluents. En aquest sentit, en algunes ocasions hi ha hagut problemes per 
l’abocament puntual d’aigües negres als cursos superficials, basses o a les capes freàtiques a 
través de filtracions. 

Segons la tesi doctoral d’Anna Menció Domingo (Novembre de 2005) “Anàlisi multidisciplinària 
de l’estat de l’aigua a la Depressió de la Selva”, la qualitat de la conca del riu Onyar va 
degradant-se  mesura que avança per la Selva i va reben un major nombre de pressions 
antròpiques: abocaments d’aigües residuals (tractades i no tractades), eliminació de vegetació 
de ribera, extracció d’aigua, etc. Concretament, la mateixa tesi doctoral, concreta que la 
qualitat ecològica del riu Onyar al seu pas per Riudellots de la Selva, Campllong i els municipis 
de la zona és dolenta, malgrat la qualitat del bosc de ribera trobar-se acceptable en alguns 
trams. 

 

La gestió dels cursos fluvials al terme de Campllong correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), en tractar-se d’una conca interna de Catalunya. Aquest administració, ha elaborat un 
document, conegut com a "Document IMPRESS", que integra la caracterització i definició de les 
masses d'aigua (unitat de gestió sobre la qual recaurà el programa de mesures per tal d'assolir 
els objectius de la Directiva Marc de l’aigua (DMA), i el risc d'incompliment dels objectius de la 
DMA. Segons aquest document,les pressions (enteses com aquella activitat o acció d’origen 
antròpic que pot repercutir sobre l’estat de salut dels sistemes aquàtics associats) sobre el riu 
Onyar són mitjanes i disminueixen a mesura que s’allunya del nucli urbà, les pressions més 
destacables són la presència d’espècies invasores de flora i fauna al riu, abocaments d’aigües 
residuals depurades i usos urbans en sòls inundables; i pel que fa als impactes (entesos com la 
mesura de l’alteració o afecció del sistema) l’Onyar presenta un nivell mig principalment a 
causa d’un estat mediocre de l’estat ecològic del riu. En resum el risc d’incompliment de la 
DMA al riu Onyar és Baix.  

La planificació hidrològica defineix les actuacions que cal realitzar en el futur en virtut de les 
conclusions dels plans i programes que la componen. Mitjançant el desenvolupament d'aquests 
plans i programes, l'Agència Catalana de l'Aigua realitza actuacions estructurals 
(embassaments, estacions depuradores d'aigües residuals, instal·lacions de tractament d'aigua 
marina, etc.) i de gestió (condicionament de lleres, gestió de sequeres, escales de peixos, etc.) 
amb l'objectiu de millorar la gestió integral del recurs a través de la recuperació d'aqüífers 
contaminats, l'estalvi, l'abastament, el sanejament, la reutilització, la implantació zonal de 
cabals de manteniment, la prevenció de les inundacions i la realització d'actuacions 
necessàries per mantenir les garanties d'ús sense afectar els ecosistemes aquàtics, amb uns 
rius que disposin d'una aigua qualitativament i quantitativament acceptable. 

Tot seguit, es destaquen les actuacions que realitza l’ACA per millorar la qualitat dels 
ecosistemes aquàtics i fluvial: 

• Programes de manteniment de lleres: Els treballs de conservació aniran tan sols 
encaminats cap a la retirada de les espècies vegetals invasores, i el condicionament 
hidràulic de la secció fluvial, sense la modificació de la seva morfometria pròpia, per tal 
de garantir el pas de l'aigua en cas de crescudes tot afavorint al mateix temps la 
restauració del sistema ripari. L'Agència està executant un seguit d'actuacions que formen 
part d'un programa plurianual de manteniment i conservació de lleres, on es contemplen i 
valoren les actuacions a realitzar en el període 2006-2010, i s'articula la seva execució i 
seguiment.El programa té com a objectiu principal l'acompliment dels principis de la 
Directiva marc de l'aigua (Directiva 2000/60/CE): assoliment del bon estat ecològic de les 
masses d'aigua superficials, compatible amb un ús racional del recurs, millora i protecció 
del sistema natural, i foment de la participació pública. Aquest Programa inclou: 
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- Actuacions de manteniment preventiu i millora de les lleres, tant des del punt de 
vista ambiental com hidrològic - hidràulic.  

- Actuacions d'urgència, fruit de situacions puntuals que requereixin una resposta 
ràpida per part de l'Agència.  

- Actuacions de millora de l'entorn fluvial, d'abast limitat i localitzat, resultants d'un 
procés de participació pública, mitjançant la convocatòria d'una línia de 
subvencions als ens locals. 

El programa de manteniment i conservació de lleres del 2006, 2007 i 2008 no hi ha cap 
actuació prevista al riu Onyar o altres rieres al seu pas per Campllong. El programa està 
obert a la consideració de noves actuacions per anys successius.  

Cal destacar que l’ajuntament de Campllong, realitza anualment actuacions puntuals de millora 
en petits trams dels cursos d’aigua que discorren pel terme municipal. 

• Recuperació de boscos de ribera: La bona estructura i cobertura vegetal de les riberes, 
amb les seves peculiaritats segons la tipologia fluvial, és un factor de gran importància 
en la determinació de l’estat ecològic de les masses d’aigua. Per aquest motiu, si es 
realitza de manera incorrecte pot comportar l’incompliment dels objectius ambientals 
establerts per la Directiva Marc de l'Aigua . L’Agència Catalana de l’Aigua es recolza en 
els instruments de planificació següents per a la recuperació de la funcionalitat de les 
riberes dels nostres rius: 

- Planificació dels Espais Fluvials (PEF): La PEF realitza una diagnosi dels aspectes 
ambientals i formula propostes d’actuació de recuperació de les zones detectades 
com degradades. 

- IMPRESS: Dins dels treballs d’anàlisi de pressions i impactes, coneguts com 
IMPRESS, s’ha fet també una valoració, de caràcter general, de l’estat de les 
riberes que permet identificar trams susceptibles d’actuacions de millora. 

- Programa de recuperació de riberes: Actualment en redacció. En aquest Programa 
es recollirà els criteris generals en que s’han d’inspirar les actuacions de 
recuperació i conservació de riberes, així com el grau de participació en aquesta 
tasca de les diverses entitats públiques i privades. Ja hi ha actuacions en marxa 
per a la recuperació de riberes, però cap al riu Onyar. 

• Escala de peixos: L'estructura de l'escala de peixos facilita el pas dels peixos al llarg del 
riu en el punts on una barrera artificial o natural els suposa un obstacle infranquejable, 
amb l’objectiu final d’assegurar el moviment migratori i establir la connectivitat biològica 
en la conca o bé entre diferents trams de riu. Actualment les poques escales de peixos 
que existeixen es troben al riu Ter. 

 

En el municipi existeixen algunes basses de reg, a més d’indrets propers a les rieres de cotes 
més baixes, que periòdicament s’inunden. Les basses, ecològicament, són uns elements 
naturals molt particulars, amb una vegetació i una fauna associada característiques, que es 
troben molt condicionades pel règim hídric de la bassa. Potser que les basses no siguin 
totalment naturals, sovint han estat modificades per a un major aprofitament, sobretot, per 
part del sector agrícola. Reben principalment aportacions d’aigua pluvials i, per tant, 
marcadament estacionals, mentre que les pèrdues d’aigua es donen per evaporació, sortides 
superficials i, sobretot, a causa de l’extracció mecànica per als conreus.  

En definitiva, es pot dir que la gestió que es pot realitzar en aquests espais d’aigües 
superficials ha d’anar enfocada a la preservació dels seus valors naturals i paisatgístics. És 
evident que, pel que fa als rius i rieres, cal prioritzar el manteniment dels cabals, de l’aigua 
dels seus aqüífers, dels boscos de ribera, de les lleres i talussos, etc.  
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3.2.5. Surgències d’aigua 

Al centre de la Depressió de la Selva destaquen, sobretot, les fonts termals de Caldes de 
Malavella, les quals brollen a una temperatura propera als 60ºC. També hi ha, però, una 
desena de fonts amb elevat contingut carbonatat, clorurat, fluorat i ferrós. Totes aquestes 
fonts es troben en roques sedimentàries del Neogen i del quaternari. No es localitzen fonts 
d’aquestes característiques al terme municipal. 

Els pous dins el municipi també són destacables, lligats principalment a habitatges aïllats i 
espais agrícoles abundants a la banda sud del terme. Alguns d’aquests pous, presenten 
problemes de qualitat de les aigües amb elevades concentracions de calç, nitrats, etc.  

A l’apartat 2.4 i 3.4 d’aquesta memòria–diagnosi del municipi de Campllong es parla més 
àmpliament de diferents aspectes de l’aigua. 

 

3.2.6. Efecte barrera i fragmentació dels espais lliures 

Les comarques de la selva i el Gironès, compta amb diversos elements territorials que 
fragmenten el territori, com són sobretot eixos viaris (carreteres principals com l’AP7 i l’A2, 
carreteres secundàries que enllacen l’interior amb la costa i les ciutats i pobles de l’interior, 
eixos ferroviaris com el tren convencional o aviat el TAV, etc.). Els seus accessos i carreteres 
són complexos, amb marges elevats i, massa sovint, poc adaptats a la fesomia del territori 
(raó per la qual la xarxa viària i ferroviària és tan rectilínia, tot aprofitant el perfil pla del 
territori, però passant per sobre de qualsevol hàbitat o paisatge).  

Si bé el municipi no presenta tanta problemàtica com altres municipis veïns, alguns eixos viaris 
en condicionen certa connectivitat. Aquest fet, juntament amb moltes infraestructures d’altres 
característiques (polígons, línies elèctriques, instal·lacions d’abastaments, etc.) sovint no 
permet que el territori del municipi i de la plana en un àmbit més ampli, tingui la connectivitat 
adequada. És per això que alguns sector pateixen una elevada fragmentació i un preocupant 
aïllament ecològic.  

Fotografia 3.2-12: Els eixos viaris fragmenten el territori en alguns punt del municipi 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Fora bo que, com es comenta en apartats anteriors, que la diversitat paisatgística i ecològica 
que pot formar un paisatge en mosaic heterogeni (amb presència de boscos de plana, conreus 
i pastures, cursos fluvials, etc.), present en moltes zones del municipi en l’actualitat, es pogués 
mantenir o fins i tot s’incrementés, a través de nous o existents corredors biològics.  

D’altra banda, en l’Estudi de la Connectivitat per la comarca (que inclou la plana selvatana, fins 
i tot en l’àmbit de la comarca veïna de la Selva, donat que s’està parlant d’una unitat biològica 
i paisatgística única, on els límits administratius no ho són a nivell ecològic), es parla de zones 
d’especial importància per a la connectivitat, les ZIEC (Zones d’Interès Estratègic per la 
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Connectivitat) i en concret situa espais situats en el municipi o zones veïnes com els Camps 
d’Onyar, el propi riu Onyar en la seva totalitat o la riera Gotarra i els seus afluents. Aquest 
estudi contempla també diferents mesures per a millorar la connectivitat en aquests punts 
d’especial interès, com són els passos de fauna, el manteniment d’hàbitats fluvials, forestals o 
agrícoles, la restauració dels marges dels eixos viaris i cursos fluvials, etc. 

 

3.2.7. Connectivitat funcional, social i paisatgística 

El present estudi inclou, en un document annex, un detallat estudi sobre la connectivitat 
territorial en un vessant ampli (social, natural, paisatgística). Per tant, en aquest sentit, cal 
consultar l’esmentat document, que explica la possibilitats de connectivitat ecològica existents 
dins el municipi en l’actualitat i en un futur, així com els usos socials dels elements de 
connectivitat territorial entre els diferents municipis que composen l’àmbit d’estudi i les seves 
rodalies. 

Pel que fa a l’estudi del pla director de connectivitat funcional del gironès, com s’ha comentat 
anteriorment, en la detecció d’espais d’interès connector, qualifica el sector de Campllong com 
una zona estratègica  per a la connectivitat ecològica de l’espai de la planta selvatana amb les 
Gavarres (Zona 5). En el pla d’aplicabilitat es descriu com a mesura correctora en aquesta 
zona estratègica, restaurar el bosc de ribera al llarg de la riera de Bugantó i mantenir les AEF 
existents actualment, consistents en zones agrícoles herbàcies i llenyoses i zones de mosaic 
agroforestal. 

Figura 3.2–4: Zones estratègiques per la connectivitat a la comarca del Gironès i detall de la 
zona de Campllong (zona estratègica 5) 

 
Font: Pla director de la connectivitat funcional al Gironès. Consell Comarcal del Gironès. 
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Fotografia 3.2-11: Pont que permeten creuar la Gotarra 

 
Font: Elaboració pròpia. 

Cal només afegir que la xarxa de senders, camins, recorreguts i itineraris existents dins el 
propi municipi de Campllong, i alhora del conjunt de la comarca i comarques veïnes, no és 
extensa, però si existent i prou ben senyalitzada per part del Consell Comarcal i altres ens com 
el mateix Ajuntament, amb alguns trams de carrils bicicleta o camins públics, que ofereixen 
nombroses possibilitats per a poder desplaçar-se arreu d’aquest territori. Així mateix, algunes 
pistes forestals d’ús sobretot agrícola, en general en bones condicions i només tancades en 
moments de risc d’inundacions al seu pas per zones inundables, permeten accedir de forma 
motoritzada i en bicicleta a gran part del municipi i zones veïnes. 

 

3.2.8. Riscos ambientals 

Els riscos de caràcter natural o humà existents dins el propi municipi de Campllong són de 
diferent tipologia, ja que hi ha diferents agents causants; tanmateix, el foc, les inundacions i 
els atropellaments de fauna en els eixos viaris són els més destacats des d’un punt de vista 
ambiental. 

 

3.2.8.1. Incendis forestals 

Els incendis naturals són un fenomen escàs, per la manca de zones forestals extenses. 
Antigament, quan l’home poblava només algunes zones i en d’altres s’hi mantenien els espais 
forestals, aquests incendis eren de molt major envergadura i acció devastadora; solien ser 
molt superiors en superfície i cremaven els espais forestals com alzinars i suredes. Amb el 
creixement de la superfície conreada i urbanitzada, les pastures i el bestiar, gran part del 
territori natural i espais abans forestals del municipi de Campllong han esdevingut conreus, per 
tant, indrets no exposats a la inclemència de l’acció del foc, ja que no es troben ocupats per 
vegetació densa pirofítica. 

El municipi de Campllong no està declarat d’elevat risc d’incendi forestal durant el període 
comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, segons el Decret 64/1995 de 7 de març, pel 
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. De tota manera, en el plànol 
bàsic de risc d’incendi forestal del terme municipal, s’observen algunes àrees (corresponent 
amb masses forestals) amb risc alt d’incendi. 
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Figura 3.2-6: Plànol de risc bàsic d’incendi forestal 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Progama Miramon. 

 

Malgrat que el risc de foc no és molt important, alguns sectors forestals poden tenir riscos 
d’incendis a l’estiu, quan el clima mediterrani és sever i sec. A part de la pròpia catàstrofe 
ecològica (sobretot si és de grans dimensions i ràpid, que no permet fugir a fauna 
d’invertebrats, mamífers, rèptils, aus nidificants), la posterior erosió a causa de les pluges de 
la tardor, pot erosionar i eliminar els sòls, tot i que aquests són en un indret pla i difícilment 
aquesta acció erosiva pot tenir grans conseqüències. 

En relació amb els incendis forestals, en les bases estadístiques del Servei de Prevenció 
d’incendis forestals i del Departament de Medi Ambient i Habitatge consten un total de 4 
incendis, en l’àmbit de Campllong, des de l’any 1991 fins al 2006 (15 anys), i que han afectat 
a una superfície forestal de 1,071 ha. 

Taula 3.2-6: Incendis al municipi de Campllong, els darrers 15 anys 

Paratge Data d’inici Ha forestals 

Ctra. De Can Canyet 22/05/1995 1 

Can Queritg 05/8/1998 0,01 

Can Ferreri 19/8/2004 0,001 

Restaurant Can Barris 18/8/2004 0,06 

TOTAL 4 incendis en 15 anys 1,071 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge  

 

Com es pot observar a la taula anterior, quasi tots els incendis es van produir en període 
estival, època de major risc d’incendi forestal; i cal destacar que alguns es van iniciar prop 
d’infraestructures i vies de comunicació. En 15 anys la superfície cremada al municipi no és 
molt important, tot i que destaca la superfície cremada (1ha.) en l’incendi del 22/5/1995 situat 
a l’entorn d’un vial (que són focus potencial d’incendis forestals). 

Les dades bàsiques del territori en relació a les principals mesures de prevenció i d’extinció 
d’incendis forestals, són les següents: 

Parcs de bombers:En l’àmbit municipal no hi ha cap parc de bombers professional. No obstant, 
en les proximitats del territori es localitzen el parc de Girona –que compta amb un heliport– i 
el de Cassà de la Selva.  

Agrupacions de defensa forestal: Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions 
constituïdes per propietaris forestals i pels ajuntaments del seu àmbit territorial, que tenen 

Llambilles

CampllongRiudellots de la Selva

Cassà de la Selva

Sant Andreu Salou
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com a finalitat la prevenció i lluita contra els incendis forestals. D’entre els seus objectius 
principals cal destacar-ne l’elaboració i execució de programes de vigilància i prevenció 
d’incendis, així com la creació i manteniment d’infraestructures, xarxa de camins i punts 
d’aigua i, si s’escau, donar suport a l’extinció d’incendis. En l’àmbit d’estudi no existeix cap 
ADF, el més proper és el de Girona, Cassà de la Selva i Llagostera. 

Una de les principals mesures de prevenció d’incendis forestals és el manteniment de les pistes 
forestals. Per aquest motiu, els diferents ajuntaments, malgrat no tots disposar d’un programa 
d’arranjament de camins, anualment desbrossen una sèrie de camins o pistes forestals, fet 
que contribueix a evitar incendis motivats per possibles negligències (cigarrets, vidres,..). 
Anualment es sol·liciten a la Diputació de Girona, al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal les corresponents sol·licituds per a sufragar les 
despeses dels treballs de neteja i manteniment de la xarxa de camins municipals. 

 

3.2.8.2. Atropellaments 

Els accidents en carreteres, eixos ferroviaris i pistes forestals, per col·lisió i atropellament de 
fauna salvatge es donen al municipi en moltes ocasions. Espècies d’aus, però sobretot de 
mamífers, rèptils, invertebrats i amfibis són les que reben les majors conseqüències d’aquest 
fet, produït sobretot per la presència d’hàbitats favorables a banda i banda de moltes de les 
carreteres presents al municipi.  

La tipologia de la xarxa viària, amb alguns eixos de bones dimensions i poc adaptada i 
integrada al territori agreuja els accidents, tot i que la manca d’espècies de bona mida (tret del 
senglar i, accidentalment algun teixó o guilla), fa que els índex estimats d’atropellaments amb 
accidentalitat humana sigui relativament baixa. 

Així doncs, un estudi més detallat dels punts conflictius, podria evitar alguns accidents a les 
carreteres i la mortalitat de moltes espècies de fauna al llarg de l’any. S’han obtingut dades, 
gràcies al Noticiari Naturalista de Girona i rodalies (publicat per Ponç Feliu, Aleix Comas i 
Albert Ruhí de forma mensual a través de l’Ateneu Naturalista de Girona), de diferents 
espècies trobades atropellades al municipi i municipis veïns, com són l’eriçó (Erinaceus 
europaeus), la guilla (Vulpes vulpes), el teixó (Meles meles), la fagina (Martes foina) i 
nombroses espècies d’amfibis com la salamandra (Salamandra salamandra) o gripaus (Bufo 
sp.), rèptils i sobretot d’invertebrats. 

 

3.2.9. Altres aspectes i impactes significatius associats al sòl no urbà 

Com s’ha anat reflectint en alguns apartats del present document, un dels aspectes de major 
problemàtica pel que fa al sòl no-urbà és la pèrdua dels hàbitats d’interès, com els boscos de 
ribera, les unitats de bosc de plana i sobretot, alguns tipus de conreus, pastures i del paisatge 
agro-forestal en mosaic. Aquest fet pot tenir conseqüències, aspectes problemàtics i negatius 
pel municipi, com la pèrdua de biodiversitat, el risc d’incendi forestal, la disminució de la 
qualitat paisatgística, etc. 

Així mateix, la pèrdua dels terrenys conreats actius o la substitució de pastures i zones de 
conreu extensiu per altres d’intensiu, pot portar a una desaparició del patrimoni associat al 
món rural, com són les parets de pedra dels marges, els pous, les fonts, els camins, les 
ermites i altres elements diversos. 

Un altre impacte important al territori municipal, especialment en el sòl no urbanitzable, és la 
presència d’espècies animals i vegetals al·lòctones, sovint exòtiques. No hi ha estudis al detall 
d’aquesta problemàtica a la zona, però s’han observat espècies de flora al·lòctones als cursos 
fluvials i als marges de conreus i boscos. Algunes de les espècies detectades són la robínia 
(Robinia pseudoacacia), el raïm de moro (Phytolacca americana) o els ailants (Ailanthus 
altissima), entre d’altres. Ple que fa a la fauna, una espècie introduïda i invasora present al riu 
Onyar, és el cranc roig o cranc americà (Procambarus clarkii) que sovint desplaça poblacions 
autòctones i creen un fort desequilibri als ecosistemes. També hi ha altres espècies de fauna 
invasora com el visó americà (Mustela vison) o la tortuga de Florida (Trachemys scripta), tots 
ells veritables amenaces per a la fauna autòctons dels nostres rius. 
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B. Diagnosi estratègica de la biodiversitat 

3.2.10. Descriptors i resum divulgatiu 

Municipi recobert per conreus, amb taques de nuclis forestals i zones urbanes amb eixos 
viaris 

Hàbitats de Campllong 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAIH 

Els principals hàbitats al municipi de 
Campllong: 

Espais agro-ramaders: Abundants, 
amb conreus de secà i regadiu, amb 
alguns sectors d’horta i algunes 
unitats de pastures, en general 
estabulades. Els prats de dall són els 
hàbitats de major interès, però hi 
són molt escassos o testimonials 

 

Espais forestals: Taques aïllades de 
rouredes i pinedes i altres boscos 
mediterranis; també alguns boscos 
de ribera al llarg de rius i rieres 

 

Espais urbans: hàbitats poc valuosos 
a nivell ecològic en zones urbanes, 
polígons i eixos de comunicació  

 

Zones humides: riu Onyar, riera 
Gotarra i algunes altres rieres i 
basses, bona part de les quals són 
intermitents; també zones 
inundables als marges dels cursos 
fluvials; hàbitats presents 
d’ecosistemes humits de forma 
testimonial però valuosa 

La fauna que es troba al municipi és mediterrània per excel·lència. En general no hi ha espècies 
escasses o singulars, però n’hi ha algunes de poc freqüents en d’altres zones de la comarca i 
zones veïnes,  associades a conreus mediterranis i àrees obertes. En molt baix nombre, també hi 
ha alguns exemples puntuals d’espècies protegides segons la Directiva Aves o la Directiva 
Habitats, encara que no de forma prioritària. 
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Presència d’espècies endèmiques, rares i singulars de flora 

Existència d’espècies escasses a la comarca pròpies dels prats de dall i pastures mediterrànies, a 
més de zones humides. Hi ha els prats de dall de terra baixa (Gaudinio-Arrhenatheretum, Br.-Bl., 
1931) o la vegetació de ribera, on hi creix la comunitat de la verneda (Lamio-Alnetum 
glutinosae, O. Bolòs, 1954). Als prats de dall hi dominen la gaudínia (Gaudinia fragilis), el 
fromental (Arrhenatherum elatius), els trèvols (Trifolium spp.), la guixa de prat (Lathyrus 
pratensis) i diversos càrexs (Carex spp.). A les comunitats de ribera hi ha espècies 
centreeuropees com la consolda (Symphytum tuberosum), el lliri de neu (Galanthus nivalis), el 
marcòlic (Lilium martagon), el buixol (Anemone nemorosa), l’ortiga borda (Lamium flexuosum) o 
la ficària (Ranunculus ficaria). 

 

Poques espècies de vertebrats es troben catalogades per la seva conservació 

Campllong compta amb poques espècies de vertebrats que es troben protegits segons 
normatives europees, com el picot garser petit (Dendrocopos minor), el torlit (Burhinus 
oedicnemus) o alguns amfibis. 

També es tracta d’un lloc de pas d’aus migratòries al llarg de la plana selvatana i el corredor pre-
litoral. 

 

Manca d’espais dins de diferents figures de protecció i catalogació 

No hi ha espais inclosos dins el PEIN o dins la Xarxa Natura 2000.  

Els únics espais catalogats dins el municipi, són petites zones amb Habitats d’Interès Comunitari. 
Es tracta dels hàbitats de prats de dall, pinedes mediterrànies, boscos de ribera i alzinars. 

 

Existència d’espais amb interès connector 

El terme municipal de Campllong es troba entre plena plana selvatana, al límit de la zona urbana 
de Girona i rodalies (nord). La seva posició i situació geogràfica, i els hàbitats oberts que presenta 
el seu territori són estratègics pel que fa a la connectivitat entre aquests i altres espais naturals de 
la comarca al llarg del corredor agrícola, el fluvial a través de l’Onyar i afluents o les Gavarres 
(més allunyades a llevant, però amb possibilitat de connexió mitjançant rieres o zones agro-
forestals). El pla director de connectivitat de la comarca del Gironès cataloga l’àrea de Campllong 
com a zona estratègica per la connectivitat ecològica de l’espai de la planta selvatana amb les 
Gavarres (Zona 5).  

Detall de la zona estratègica núm. 5 
 

 
Font: Pla director de la connectivitat funcional al Gironès 
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Baix risc d’incendi forestal i altres riscos  

El risc d’incendi forestal al municipi no és elevat, i es concentra al període estival, com ho 
demostren les estadístiques d’incendis forestals. Destaca un increment del risc als sectors més 
forestals dels municipi. 

Plànol de risc bàsic d’incendi forestal 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, Progama Miramon. 

 

La tipologia de la xarxa viària, amb alguns eixos de bones dimensions i poc adaptada i integrada 
al territori, no minimitza el risc d’atropellament de fauna al municipi. Malgrat que aquest no és 
molt important, per la manca d’espècies a la zona. 

 

Destaca en sòl no urbanitzable la pèrdua dels terrenys conreats actius o la substitució de pastures 
i zones de conreu extensiu per altres d’intensiu, que pot portar a una desaparició del patrimoni 
associat al món rural, com són les parets de pedra dels marges, els pous, les fonts, els camins, les 
ermites i altres elements diversos. Així com la pèrdua hàbitats d’interès, alguns tipus de conreus, 
pastures i paisatge agro-forestal en mosaic; aquest fet pot tenir conseqüències, aspectes 
problemàtics i negatius pel municipi, com la pèrdua de biodiversitat, el risc d’incendi forestal, la 
disminució de la qualitat paisatgística, etc. I la presència d’espècies animals i vegetals al·lòctones, 
sovint exòtiques. 

 

 

Llambilles

CampllongRiudellots de la Selva

Cassà de la Selva

Sant Andreu Salou
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3.2.11. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

Possibilitat de connexió natural a través de rieres i espais agro-forestals 

Presència d’espais naturals prou ben conservats 

Algunes singularitats botàniques i faunístiques concretes als prats de dall i boscos de ribera 

Presència de basses disperses pel bestiar, un reservori de diversitat per espècies aquàtiques 

Presència de cursos fluvials i rieres que permeten la connectivitat i hàbitats d’interès 

 

Punts febles 

Pèrdua d’alguns conreus i pastures; conseqüent empobriment del paisatge i la biodiversitat 

Fragmentació del territori per part d’eixos viaris, zones urbanes o polígons 

Creixement urbà moderat, que comporta pèrdua d’espai agrícola 

Colonització per part d’espècies de flora i fauna al·lòctona  

 

Oportunitats 

Gestió de les pastures i conreus de forma sostenible (extensius, sense transgènics, etc.) 

Creació de noves zones humides 

Potencialitat d’ús públic i turisme de Natura, donada la gran densitat de la conurbació urbana 

 

Amenaces 

Manca de gestió dels espais agrícoles  

Creixement urbà del municipi i pobles veïns 

Infraestructures viàries al llarg de la plana selvatana que fragmentin més el territori 

Pèrdua de biodiversitat per eliminació d’espais oberts i per proliferació de vegetació forana 

Sobrepastures d’espais sensibles (prats de dall) 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

S’han mantingut les zones boscoses i les zones agrícoles. 
 

Punts febles- Amenaces 

A les rieres hi ha vegetació al·lòctona, i baixen molt brutes (residus, plàstics, etc). Actualment 
aquestes es netegen, però amb una excavadora. Hi manca vegetació de ribera. 
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3.3. Mobilitat 

A. Memòria descriptiva 

La mobilitat, s’entén com la necessitat o el desig de moure’s per part dels habitants d’un 
municipi. Aquesta necessitat forma part de la evolució socioeconòmica dels diferents territoris i 
es pot donar dins d’una població o entre poblacions.  

La mobilitat constitueix una problemàtica complexa i difícil de resoldre, determinada per 
diferents paràmetres, com la xarxa d’infraestructures, els parc mòbil d’un territori, els hàbits 
de la ciutadania, etc. Així per millorar la mobilitat urbana i interurbana i els efectes derivats de 
l’actual model de mobilitat, és necessari el desenvolupament de noves tecnologies menys 
contaminants i eficients, juntament amb un canvi en les actituds individuals i una millor gestió 
de la mobilitat per part de les administracions. 

La mobilitat, i la xarxa d’infraestructures presents al municipi de Campllong, es veuen 
condicionades per la seva ubicació geogràfica, ja que si bé aquest no es troba inserit de ple en 
el corredor d’infraestructures (AP-7, A-2, Eix transversal, TAV, ferrocarril) si que es troba entre 
el punt on conflueixen totes aquestes infraestructures, al municipi veí de Riudellots de la Selva, 
i el municipi de Cassà de la Selva, des d’on es té accés a la carretera C-65, principal via 
d’accés del sud de la comarca del Gironès a la Costa Brava. Al seu temps, el municipi es troba 
creuat transversalment per la C-25, carretera que comunica aquests dos corredors 
d’infraestructures. 

En termes generals, la mobilitat del municipi de Campllong, tal i com es veurà en punts 
successius d’aquest mateix document, es dóna principalment amb d’altres municipis més que a 
l’interior del propi municipi. Així mateix, el saldo total entre desplaçaments atrets (aquells que 
es realitzen cap al municipi i els que es realitzen a l’interior del propi municipi) i els 
desplaçaments generats (aquells que es realitzen des del municipi cap a fora i els que es 
realitzen a l’interior del propi municipi) és positiu, el que significa que diàriament hi ha més 
desplaçaments cap al propi municipi que cap a fora del municipi .  

Les següents figures mostren aquestes dades d’una forma més gràfica, per una banda la 
importància del pes dels desplaçaments intermunicipals respecte el global dels desplaçaments 
generats a municipi (bé siguin a dintre del mateix municipi o entre municipis) i per altra el 
balanç dels desplaçaments des del municipi i cap al municipi. 

Figura 3.3-1: Relació entre els desplaçaments intermunicipals i intramunicipals obligats. 
Campllong. Sèrie temporal (1986 - 2001). 
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Figura 3.3-2: Relació entre desplaçaments intermunicipals i intramunicipals obligats diaris. 
Campllong. Any 2001. 

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

 

3.3.1. Mobilitat supramunicipal 

3.3.1.1. Xarxa de carreteres i accessibilitat2 

En aquest apartat de la memòria es vol fer un primer repàs de les infraestructures viàries que 
hi ha al municipi de Campllong, parant especial atenció a la xarxa viària principal, que està 
formada per aquelles carreteres principals que comuniquen el municipi amb la resta del 
territori, deixant per a parts posteriors d’aquesta mateixa memòria la descripció i anàlisi de la 
xarxa viària secundària, que seria la que facilita la distribució interna de la mobilitat al 
municipi.  

La xarxa principal d’infraestructures viàries del municipi de Campllong està formada pel tram 
final de l'Eix Transversal, que és la denominació popular amb què és coneguda la carretera 
C-25, una via de comunicació ràpida d'uns 150 km de longitud, que travessa Catalunya 
transversalment des de Cervera fins a Riudellots de la Selva, tot i que posteriorment aquesta 
també creua el nucli de Riudellots de la Selva i, passant per Campllong, arriba a Cassà de la 
Selva, des d’on s’uneix a la C-65 per arribar finalment a Sant Feliu de Guíxols. Actualment 
aquesta carretera disposa de dos giratoris a l’interior del municipi, un per entrar al nucli de 
Campllong i l’altre per entrar al polígon industrial de Les Ferreries. 

L’Eix transversal s'inaugurà el desembre del 1997 i la seva construcció va anar a càrrec de la 
Generalitat de Catalunya, la qual és titular de la via. La velocitat mitjana és de 90 km/h i el 
màxim permès és de 100 km/h. Tot i ser una via ràpida que volia descongestionar el trànsit 
que circulava de banda a banda de Catalunya sense haver de passar per la regió metropolitana 
de Barcelona, de bon començament es va construir només amb una única calçada, d’entre dos 
i tres carrils (un per cada sentit i un carril d’avançament en els trams on el pendent és més 
pronunciat), que s'ha demostrat insuficient per la quantitat de vehicles que hi circulen i perillós 
per als conductors. L'any 2007 la Generalitat aprovà el seu desdoblament entre els municipis 
de Cervera i Riudellots de la Selva, per convertir-lo en autovia, fet que farà que passi a ser una 
via amb dos carrils en cada sentit. Igualment la velocitat permesa serà de 100km/h.  

                                           
2 Cal tenir en compte que aquest punt exposa l’estat actual de la xarxa viària. De forma paral·lela al procés de 
redacció d’aquesta Agenda 21 Local també s’està redactant una anàlisi DAFO dels efectes socioeconòmics i ambientals 
de les infraestructures presents i previstes sobre els municipis inclosos en aquest procés. 

Campllong 
88 desplaçaments/diaris 

 

Altres municipis 

74 desplaçaments diaris 242 desplaçaments diaris 
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En el seu pas per Campllong, tal i com es veurà posteriorment, aquesta carretera no presenta 
una intensitat de trànsit tan elevada com en el seu tram entre Cervera i Riudellots de la Selva, 
ja que molts dels vehicles que hi circulen, la deixen en arribar a la confluència amb l’autopista 
AP-7 o amb la A-2. 

Altres carreteres properes al municipi, que tot i que no hi tenen el seu traçat, en produeixen 
una afectació i/o en faciliten l’accessibilitat són les següents: 

• Autopista AP-7: L’autopista AP-7, també coneguda com l’autopista del Mediterrani, és un 
eix vertebrador del territori català i també de la resta de l’Estat espanyol, que uneix tota la 
costa mediterrània des de la frontera francesa fins a Algeciras, passant per les tres 
comarques catalanes del litoral. Des de la seva incorporació a la xarxa europea de 
carreteres, aquesta també és identificada amb el codi E-15. 

Aquesta autopista, gestionada per l’empresa Abertis, disposa de la sortida número 8: Cassà 
de la Selva – Riudellots de la Selva – Aeroport de Girona-Costa Brava, a l’interior dels 
límits del terme municipal de Riudellots de la Selva, i és la infraestructura viària que,  
presenta una intensitat de trànsit més elevada amb diferència, tan pel que fa a turismes 
com a vehicles pesants. Fet que ha originat que actualment, s’estiguin començant els 
treballs per a l’ampliació a tres carrils en cada sentit d’aquesta autopista. 

• Carretera N-II (nord). Aquesta carretera de competència estatal forma, juntament amb 
l’AP-7, l’anomenat Eix costaner de Catalunya, que juntament amb les vies del ferrocarril 
convencional i del futur tren d’alta velocitat passaran a formar part d’un dels corredors 
d’infraestructures més importants del Principat. La N-II presenta al seu pas pel municipi de 
Riudellots de la Selva un traçat paral·lel a l’autopista i és la principal via de comunicació de 
la comarca, ja que si bé no creua cap nucli de població, quasi totes les carreteres 
comarcals i locals hi tenen fàcil accés. I és la principal via d’accés a la capital de la 
província dels vehicles provinents de l’eix transversal. 

Actualment, s’estan duent a terme les obres de desdoblament d’aquesta via, en el seu tram 
entre Maçanet de la Selva i Girona, la qual passarà a tenir dos carrils en cada sentit, i es 
convertirà en una nova autovia. A finals de l’any 2007 es va inaugurar el tram entre Caldes 
de Malavella i Fornells de la Selva, tot i que les obres pertinents als accessos encara no es 
van finalitzar fins uns mesos més tard.  

En la següent imatge, apareix el tramat viari que comunica Campllong amb els seus municipis 
veïns, així com l’entramat viari en el que es troba inserit. 

Figura 3.3-3: Traçat viari del municipi de Campllong i els seus entorns 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del plànol de carreteres de les comarques gironines del DPTiOP. 
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3.3.1.2. Mobilitat intermunicipal 

En aquesta part del document es vol tractar específicament la mobilitat a través de la xarxa 
viària principal, a partir de l’anàlisi dels desplaçaments realitzats per moure’s d’un lloc a un 
altre, en funció del motiu de desplaçament. 

Com s’ha vist en l’anterior punt, tot i que la xarxa viària principal està formada per tan sols 
una carretera, la C-25, el municipi es troba en un espai des del qual es gaudeix d’una molt 
bona accessibilitat a tot un entramat de carreteres molt importants pel que fa a la mobilitat a 
nivell regional. Aquest fet marca, en bona mesura, la mobilitat supramunicipal del municipi de 
Campllong, donada la fàcil accessibilitat a vies de comunicació important que hi ha des del 
mateix. 

3.3.1.2.1. Mobilitat intermunicipal obligada 

La mobilitat obligada s’entén com aquells desplaçaments que es realitzen per motius laborals o 
d’estudi, mentre que la mobilitat no obligada és aquella que es realitza a causa de l’oci. A 
partir de les Enquestes de Mobilitat Obligada (EMO) que es realitzen mitjançant en padró 
municipal d’habitants, es pot extreure la informació derivada de la mobilitat obligada. 
Actualment, es disposa de les dades de les EMO realitzades cada 5 anys des del 1986 i fins al 
2001, per part de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

El següent gràfic mostra els desplaçaments intermunicipals, o sigui els desplaçaments entre el 
municipi de Campllong i altres municipis, exceptuant els desplaçaments a l’interior del propi 
municipi, segons siguin per motius de treball o bé per motius d’estudis (entre els joves de més 
de 16 anys). 

Figura 3.3-4: Desplaçaments totals intermunicipals obligats segons motiu de desplaçament. 
Campllong . Sèrie temporal (1986 – 2001). 

182

249
229

301

45
55

15

44

0

100

200

300

400

1986 1991 1996 2001

Per motius de treball Per motius d'estudi
 

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

 

El nombre de desplaçaments intermunicipals obligats, que tenen com a destí o origen el 
municipi de Campllong, han seguit una tendència a l’alça en els darrers 20 anys, amb un 
augment total del 40%. Observant l’anterior figura es pot comprovar com aquest augment es 
deu bàsicament a un augment dels desplaçaments intermunicipals obligats realitzats per 
motius laborals, ja que els desplaçaments obligats per motius d’estudi, s’han reduït 
considerablement, especialment en el darrer període estudiat. 

 

En la figura següent es mostren aquests mateixos desplaçaments, segons siguin provinents del 
municipi de Campllong, o segons aquests tinguin la seva destinació a Campllong. Aquesta posa 
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en evidència que el municipi de Campllong és un generador de desplaçaments, ja que els 
desplaçaments des de fora cap al municipi són més elevats en tot el període de temps del qual 
se’n tenen dades, mentre que els desplaçaments originats a Campllong cal a fora del municipi 
s’ha mantingut força estable al llarg d’aquests anys. 

Figura 3.3-5: Principals fluxos de mobilitat intermunicipal segons destí. 
Campllong. Sèrie temporal (1986 - 2001). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Al mateix temps, es vol destacar que la major part dels desplaçaments que tenen com a 
destinació Campllong, per motius laborals, estan generats pel sector industrial (66% del total), 
essent aquest sector molt superior respecte els altres pel que fa a la generació de 
desplaçaments. 

Figura 3.3-6: Desplaçaments obligats intermunicipals segons el sector d’ocupació. 
Campllong. Any 2001. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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En aquest sentit, es vol destacar que el major pol de generació de desplaçaments obligats per 
motius laborals al municipi de Campllong es troba molt localitzat en l’empresa de xarcuteria La 
Selva, Joaquim Albertí S.A.  

 

En la següent taula es mostra un esquema dels punts d’origen i destí dels desplaçaments 
obligats intermunicipals a Campllong, per motius de treball o estudi, segons provinguin de la 
mateixa comarca o no. 

Taula 3.3-1: Punts d’origen i destí dels desplaçaments intermunicipals. Campllong.  Any 2001. 
Desplaçaments obligats cap al municipi Desplaçaments obligats des del municipi 
Per motiu de treball 
238                                                        79,1% 
Punts d’origen 
- Gironès                                                75,6% 
- Resta Catalunya                                    24,4% 

Per motiu de treball 
63                                                               20,9% 
Punts de destí 
- Gironès                                                     49,2% 
- Resta Catalunya                                         50,8% 

Per motiu d’estudi 
4                                                              7,4% 
Punts d’origen 
- Gironès                                                   75% 
- Resta Catalunya                                       25% 

Per motiu d’estudi 
50                                                               92,6% 
Punts de destí 
- Gironès                                                        92% 
- Resta Catalunya                                             8% 

Totals 
242                                                        68,2% 

 
 
 
 

 
Campllong 

Totals 
113                                                             31,8% 

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

 

En termes generals, com ja s’ha dit, Campllong és un importador de desplaçaments, ja que 
com es pot observar, gairebé el 70% dels desplaçaments intermunicipals són cap al municipi. 

Al seu temps, la majoria de desplaçaments que tenen com a destinació el municipi es realitzen 
per motius de treball. En aquest punt cal fer especial incidència en que tres quartes parts dels 
desplaçaments per motius de treball cap a Campllong provenen de la comarca del Gironès. 
Aquest fet es deu a que aquests desplaçaments són originats sobretot a Cassà de la Selva i a 
Girona, sense menystenir la importància dels desplaçaments originats a Riudellots de la Selva, 
població veïna. Altre cop doncs, queda palesa la importància del polígon industrial com a gran 
focus generador de desplaçaments obligats per motius de treball des de fora de Campllong. 

Per altra banda, i analitzant els desplaçaments realitzats des de Campllong, cal tenir en 
compte que aquests també tenen una destinació molt preferent als municipis de Cassà de la 
Selva i Girona, així com a Riudellots de la Selva. Poblacions que suposen la gran majoria dels 
desplaçaments originats a Campllong.  

Finalment, i tot i el baix grau d’importància que presenta en el global de desplaçaments 
intermunicipals, es vol destacar que els desplaçaments obligats per motius d’estudi són, en la 
seva majoria originats a Campllong i cap a d’altres municipis del Gironès (especialment Girona 
i Cassà de la Selva). 

 

A continuació es mostren diverses figures on s’especifiquen els principals orígens i destins dels 
desplaçaments intermunicipals, tant per motius de treball com d’estudi, que es donen a 
Campllong. En aquestes, s’ha inclòs també l’origen i el destí dels desplaçaments realitzats per 
la població escolar entre els 3 i els 15 anys, dades que, tot i la seva importància, no s’han 
pogut comparar fins aquest punt del document per la manca de dades adequades d’aquest 
tipus en diversos anys. En aquest darrer aspecte, en destaca especialment que gairebé tots els 
desplaçaments de la població entre 3 i 15 anys es realitzen a Cassà de la Selva. 
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Figura 3.3-7: Principals orígens i destinacions per motius de treball 

Campllong. Any 2001 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Figura 3.3-8: Principals destinacions per motius d’estudi. (població de =>16 anys que no treballa) 

Campllong. Any 2001 
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Figura 3.3-9: Principals destinacions per motius d’estudi. (població escolar de 3 a 15 anys) 

Campllong. Any 2001 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Finalment, i per tal d’analitzar els mitjans de transport utilitzats en els desplaçaments, es 
valora la utilització d’aquests a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, que 
agrupa els mitjans utilitzats de la següent manera: 

• Col·lectiu: autobús, tren, metro, autobús d’empresa, etc.  

• Individual: cotxe, moto o bicicleta.  

• Altres: a peu, no es desplaça i un reduït percentatge de respostes en blanc. 

• No aplicable: població que treballa o estudi a diversos municipis, i la que es desplaça des d’una 
segona residència.  

L’Institut d’Estadística de Catalunya, en el cens que es va fer en 2001, va afegir noves 
modalitats combinades de desplaçament, ja que no sempre els ciutadans es desplacen amb el 
mateix mitjà de transport. 

En la gràfica següent, figuren el total dels desplaçaments intermunicipals obligats des de fora 
cap a Campllong i des d’aquesta població cap a fora, segons el tipus de transport utilitzat i el 
motiu de desplaçament. 

Figura 3.3-10: Mitjans de transport utilitzats per als desplaçaments intermunicipals obligats. 
Per motius de treball i per motius d’estudi. Campllong. Any 2001. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Així, aquestes figures mostren com la gran majoria dels desplaçaments, tant cap a Campllong 
com des d’aquesta població, per motius de treball, ho fan únicament amb un mitjà de 
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transport individual, mostrant un molt baix grau d’utilització dels sistemes de transport 
col·lectiu. 

Cal tenir en compte que aquestes dades van ser preses l’any 2001, i que d’ençà fins a 
l’actualitat, el sistema de transport col·lectiu ha millorat substancialment, especialment aquell 
que fa referència a l’accés als polígons industrials, amb transport públic. Aquest punt es detalla 
en punts successius d’aquest mateix document. 

 

A mode de resum, es presenten les conclusions de l’enquesta de participació ciutadana on s’ha 
demanat com i on es desplacen els enquestats normalment, ja sigui per feina o estudis, 
compres o oci. Els resultats són els següents:  

Figura 3.3-11: Quin mitjà de transport utilitza majoritàriament? 
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Com es pot observar es fa un ús majoritari del vehicle privat com a mitjà de transport 

El vehicle privat és el mitjà de transport utilitzat en la gran majoria de desplaçaments. Cal 
destacar que un 45% aproximadament dels desplaçaments a l’interior del municipi es 
realitzen a peu o amb bicicleta, així que disminueix la utilització del cotxe per desplaçar-se. 

Els desplaçaments a la comarca i fora d’aquesta es realitzen quasi exclusivament amb 
mitjans motoritzats privats, com el cotxe. 

El transport públic és un mitjà de transport gens utilitzat  

Es comprova que els resultats de l’enquesta de participació ciutadana no disten molt, de les 
dades de l’Idescat de l’any 2001. 

Figura 3.3-12: A on es desplaça normalment? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Estudis / Feina Compres /
Gestions

Oci

NS/NC
Fora comarca
Comarca
Poble

 
Així, els desplaçaments majoritaris es realitzen a la comarca, per tots els motius. 

Els desplaçaments a dins de poble es deuen majoritàriament per feina i oci, mentre que els  
desplaçaments a la comarca, es deuen a compres i gestions, estudis /feina i oci.  

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 
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3.3.1.3. Intensitat de trànsit 

El paràmetre IMD (Intensitat Mitjana Diària) s’utilitza per conèixer la quantitat de vehicles que 
circulen per una determinada carretera. El seu valor és la mitjana de tots els vehicles que 
circulen per una determinada via durant un dia, i aquest es pot desglossar per tipologia de 
vehicles i per sentit de circulació. 

El trànsit de la C-25 al seu pas pel terme municipal de Campllong es controla des de 
l’administració que té les competències d’aquesta via, la Direcció General de Carreteres de la 
Generalitat de Catalunya. 

Les dades de les diferents IMDs es prenen mitjançant diferents estacions de control de trànsit. 
Algunes de les estacions de control no es troben al terme de Campllong, però s’ha volgut 
reflectir aquestes dades per ser representatives del trànsit que circula per les infraestructures 
properes al municipi. En la següent taula es mostren les IMD de les diferents carreteres, 
algunes d’aquestes dades es presenten, quan ha estat possible, de forma evolutiva, 
considerant les IMDs del mateix punt en diferents anys, per tal de poder observar les 
tendències mostrades per aquest paràmetre: 

Taula 3.3-2. IMDs de les carreteres a Campllong i la seva evolució 

Ctra. Definició tram IMD %VP  Any 

C-25 Riudellots (C/Estació) – C-65 (Cassà de la Selva) 7.208 - 2001 
C-25 Riudellots (C/Estació) – C-65 (Cassà de la Selva) 8.581 10,11% 2005 

C-25 C-63 (Sta. Coloma de Farners) – N-II (Riudellots de la Selva) 9.242 - 2000 

C-25 C-63 (Sta. Coloma de Farners) – N-II (Riudellots de la Selva) 12.213 20,91% 2005 
C-25 N-II (Riudellots de la Selva) – Riudellots de la Selva (C/Estació) 12.882 - 2000 
C-25 N-II (Riudellots de la Selva) – Riudellots de la Selva (C/Estació) 8.454 5,87% 2003 
C-65 C-253a (Llagostera) – C-250 (Cassà de la Selva) 22.391 5,09% 2005 
%VP: Percentatge de vehicles pesants. 
En negreta el tram de carretera comprés al municipi de Campllong. 
 

Font:  Pla d’aforaments 2005, Direcció General de Carreteres. Generalitat de Catalunya.  

 

Pel que se’n pot extreure de l’anterior taula, la carretera que suporta una major intensitat de 
trànsit és la carretera C-65, que comunica el sud de la comarca amb la Costa Brava, tot i que 
aquesta via no circula pel municipi de Campllong, la seva proximitat amb el municipi fa que la 
via que passa per aquest, la C-25 entre Cassà de la Selva i Riudellots de la Selva, també 
presenti una elevada intensitat de trànsit (8.581 any 2005). A aquest fet cal afegir que aquest 
tram de la C-25, també és utilitzada per a connectar el tram final de l’Eix transversal, i el seu 
nus amb l’autopista AP-7 i la N-II, amb la C-65. L’evolució de la IMD al tram de la C-25 pel seu 
pas per Campllong ha augmentat entre els anys 2001 i 2005 en gairebé un 20%. 

Cal remarcar també, que la via que presenta un percentatge de vehicles pesants més elevat és 
la C-25, en el tram final d’aquesta entre Santa Coloma de Farners i Riudellots de la Selva 
(20%), tot i que el percentatge a la C-25 pel seu pas per Campllong, també és força elevada 
(10%). 

3.3.1.4. Altres mitjans de transport. Transport ferroviari 

No es vol passar per alt que, tot i que a Campllong no hi ha servei de transport ferroviari, al 
municipi veí de Riudellots de la Selva hi ha una estació de la línia de ferrocarril convencional 
Barcelona – Girona – Portbou. 

Amb tot, l’estació de Riudellots de la Selva actua com a estació secundària, és a dir, que no hi 
tenen parada tots els trens sinó que només s’hi aturen els trens regionals delta (8 en cada 
sentit, 5 de dilluns a divendres i 3 tots els dies de la setmana). 
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3.3.2. Mobilitat dins el municipi 

Un cop analitzada la mobilitat entre el municipi de Campllong i les poblacions veïnes, així com 
les diferents infraestructures per les que aquesta mobilitat es du a terme, aquest apartat 
analitza la mobilitat intramunicipal, és a dir, aquella mobilitat que té per origen i destí el propi 
municipi de Campllong. Aquest punt s’estructura en tres apartats, el parc mòbil del municipi, la 
xarxa viària interna, i finalment es fa una anàlisi de la mobilitat obligada interna. 

3.3.2.1. Parc mòbil 

L’índex de motorització relaciona el nombre de vehicles amb els habitants (índex de 
motorització = nombre de vehicles per cada 1.000 habitants), per la qual cosa és un índex que 
permet fer comparacions, sobre l’augment o la disminució de la possessió de vehicle entre els 
diferents anys. 

A l’any 2005, el municipi de Campllong comptava amb un total de 522 vehicles, el que equival 
a 1,4 cotxes per cada habitant del municipi, ja que a Campllong en aquest any hi havia 368 
habitants. 

El percentatge més elevat de vehicles pertany a la tipologia dels turismes, seguits pels 
camions i furgonetes, i ja amb una presència més reduïda apareixen els autobusos i altres, 
amb uns percentatges ja molt petits hi ha les motocicletes i els tractors industrials. En la figura 
que es presenta a continuació es pot veure la distribució dels vehicles inscrits al municipi de 
Campllong. 

 

Figura 3.3-13: Distribució per tipologia de vehicles. Any 2005. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

A continuació es presenta un gràfic on es pot veure l’evolució del nombre de vehicles per cada 
1.000 habitants. 
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Figura 3.3-14: Evolució de l’Índex de motorització. Campllong. 
Període 1991 – 2005. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Com es pot comprovar, en els darrers 15 anys l’índex de motorització ha augmentat força, dels 
866 vehicles/1.000 habitants de l’any 1991 als 1.418 de l’any 2005. Aquesta clara tendència a 
l’alça ha estat propiciada més per l’augment de l’activitat econòmica del municipi i dels seus 
polígons industrials que no pas per l’augment de la població, ja que aquest índex calcula el 
nombre de vehicles per cada 1.000 habitants, i per tant no es veu alterat per l’augment 
poblacional que s’ha donat al municipi en els darrers anys. 

A continuació es presenta una taula que compara les dades de l’índex de motorització de 
Campllong amb les de la resta de la comarca del Gironès i amb Catalunya. En aquesta taula 
s’observa com aquest índex de motorització és molt superior al total de Catalunya i al de la 
resta de la comarca. Un dels fets més destacable és l’elevat nombre de vehicles turismes i de 
camions i furgonetes censats en aquest municipi respecte als de la resta de la comarca, i els 
de la resta del principat, cal recordar, però, que gran part d’aquests vehicles estan censats a 
Campllong a causa de la presència del Polígon industrial.  

Taula 3.3-3: Comparació de l’índex de motorització. Any 2005. 

 Turismes Motocicletes Camions i furgonetes Total 

Campllong 703,8 81,52 372,28 1418,48 

Gironès 514,05 78,8 140,02 758,3 

Catalunya 454,73 69,53 106,98 653,61 

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

 

3.3.2.2. Xarxa viària 

La xarxa viària de Campllong, com s’ha vist anteriorment, es veu més condicionada per la seva 
ubicació, a les proximitats del corredor d’infraestructures format per la AP-7, la A-2 i l’Eix 
transversal (C-25) en el punt on aquestes conflueixen cap a Girona, així com la C-65, que per 
les pròpies infraestructures viàries presents al municipi. En aquest apartat, es vol fer una 
descripció de la xarxa viària no principal, és a dir, aquella que permet una distribució interna 
de la població i en facilita la seva mobilitat. 

Així doncs, a part de la carretera C-25, de Cassà de la Selva a Riudellots de la Selva, que 
creua el municipi transversalment en direcció oest-est, a la resta del municipi hi ha una 
extensa xarxa de petites carreteres i camins locals que comuniquen el conjunt de veïnats del 
municipi entre ells i especialment amb el nucli central de Campllong. 
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Aquesta xarxa de petites carreteres locals, d’uns 4,5 metres d’amplada aproximadament, 
estan totes elles sota la competència de l’Ajuntament de Campllong, el qual és qui s’encarrega 
de la seva gestió i manteniment. Amb tot, les vies més importants dintre d’aquesta xarxa de 
petites carreteres locals són el Camí de la Bruguera i el Camí de Fornells de la Selva, al 
nord de la C-25, el Camí a Sant Andreu Salou i el Camí de Can Bosc al sud del nucli. 
D’aquestes pistes, les quals es troben en la seva major part asfaltades, en destaquen el camí 
de Fornells i el de Sant Andreu de Salou, el qual és utilitzat per nombrosos conductors com a 
drecera entre les poblacions de Girona i d’altres ubicades més al sud, com Caldes de Malavella, 
per tal d’evitar de passar per les obres que s’estan duent a terme a la N-II. Aquestes vies, per 
les seves dimensions i característiques, no es presenten adequades per al pas d’un nombre 
elevat de vehicles, ja que en molts punts el pas de un vehicle en cada sentit és molt just, a 
més a més, de sempre han estat vies utilitzades com a zona de passeig, amb el risc per a la 
seguretat de les persones que implica l’augment del volum de trànsit, sobretot en 
determinades hores del dia (pel matí en sentit Girona, i per la tarda en sentit sud). 

En aquest sentit, el Ple municipal va acordar, en sessió del dia 30 de novembre de 2007, 
sol·licitar a la diputació de Girona l’assumpció de la titularitat del camí públic de Fornells de la 
Selva a Sant Andreu Salou, atès que aquest absorbeix habitualment un transit molt intens com 
a conseqüència d’haver esdevingut ruta alternativa respecte d’altres vies més importants i que 
pateixen problemes de saturació i col·lapse, com la C-25, la C-65, la N-II i la Gi-672. Aquesta 
sol·licitud va ser desestimada per la Diputació, pel que des del consistori municipal es 
considera molt necessari adreçar-se a d’altres administracions amb competències en temes de 
trànsit i carreteres i palesar-les-hi que el camí esmentat no pot assumir el transit que s’hi 
enregistra i reclamar-los les mesures adients per solucionar aquest problema. Així mateix, 
l’ajuntament ha reforçat la senyalització d’aquest camí, amb sis nous senyals de limitació de 
velocitat a 60km/h, i dos senyals amb limitació a 40km/h al camí del Veïnat de Can Bosch. 

Fotografia 3.3-1: Nova senyalització al Camí de 
Fornells de la Selva a Sant Andreu Salou 

 
Font: El Gra i la Palla, número 14, Ajuntament de Campllong. 

 

A part d’aquestes petites vies de connexió entre els diferents veïnats i el nucli de Campllong, 
també s’inclou en aquesta xarxa viària secundària els carrers de distribució de trànsit dintre 
del propi nucli principal de Campllong, en aquest sentit en destaca el Passeig Campllong, 
que des de la C-25, creua el nucli fins a l’ajuntament i la resta de nucli, esdevenint la principal 
artèria dintre del mateix. Aquest passeig disposa d’una franja arbrada al centre, en part del 
mateix, que separa els vials d’entrada i de sortida. En aquesta part del nucli, la urbanització 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Campllong 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  138 

del mateix s’està duent a terme de forma compacta sobre una estructura d’eixample. 
Finalment, també en destaca el Camí del cementiri, per la seva utilització com a zona de 
passeig. 

En aquest sentit, el POUM de Campllong inclou les següents determinacions en la seva 
memòria per tal de promoure una mobilitat sostenible a l’interior del nucli: 

• Propostes per una àrea residencial compacta: 

- L’ordenació proposada en el Pla pren com a criteri l’obtenció d’una vila compacta 
formant un continu urbà, estructurada sobre una trama viària radial. 

- Consolidació d’una àrea d’equipaments esportius al servei de la vila en una àrea 
molt cèntrica i ben comunicada, permeten l’ampliació de les instal·lacions actuals. 
Estructuració del creixement residencial sobre una trama viària ordenada i 
adequada a les tipologies resultants. 

• Propostes amb incidència directa en la racionalització de la mobilitat: 

- Eixamplament del camí del cementiri a llevant del nucli urbà per permetre un 
passeig arbrat entre l’església i el cementiri. 

- Manteniment i reurbanització en els casos necessaris de la espessa xarxa de camins 
repartida pel municipi sobre la qual es recolzen el gran nombre de masies i cases 
rurals existents en el territori. 

 

En l’enquesta de percepció ciutadana, es s’ha volgut copçar l’opinió dels enquestats sobre 
l’estat actual de les carreteres del municipi, i els punts més conflictius d’aquestes, els resultats 
han estat els següents:  

Figura 3.3.-15 Està satisfet/a amb l’estat de les carreteres del seu municipi? 
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Les respostes a la pregunta estant, clarament positives, el 88% dels enquestats han respost 
que estan satisfets amb l’estat de les carreteres del municipi. 

Únicament un 6% d eles persones que han respost l’enquesta creu que l’estat de les 
carreteres del municipi no és satisfactori. 

A la pregunta de quin era el punt més conflictiu de la xarxa viària del municipi, la majoria de 
les respostes coincideixin en que el punt més conflictiu és la carretera C-25, i el passeig de 
Campllong. 

Altres punts identificats han estat els camins a Sant Andreu Salou i de la Bruguera. Així 
mateix, la velocitat dels vehicles, tant per les infraestructures viàries com pel propi nucli, 
també ha estat denunciat per part dels veïns/es enquestats/des. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 
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3.3.2.3. Aparcaments 

El municipi de Campllong disposa actualment d’un espai destinat a aparcament suficient per a 
les seves necessitats3. Així, els diferents carrers que formen el nucli central disposen 
d’aparcament en superfície, i en segon terme a l’interior dels habitatges, a més cal tenir en 
compte que els nous habitatges que s’estan construint preveuen un espai destinat a 
l’aparcament dels vehicles. 

Fotografia 3.3-2: Aparcaments en filera al Passeig Campllong. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Per altra banda, cal tenir en compte que el POUM de Campllong incorpora en el seu annex 
número 4, una ordenança d’aparcament que determina que totes les activitats que sol·licitin 
llicència de nova instal·lació, de trasllat, o d’ampliació que impliqui un augment de, com a 
mínim, el 50% de la seva superfície hauran de disposar d’un nombre determinat de places 
d’aparcament segons l’ús de l’activitat i la seva superfície, així com l’establiment de zones de 
càrrega i descàrrega per a comerços de més de 400m2, de mitjana i gran superfície, indústria 
sotmesa al règim d’intervenció de llicència ambiental o superior i magatzems de superfície 
superior a 200m2. Així doncs, es regulen aquestes activitats evitant la ocupació innecessària de 
l’espai públic. 

Finalment, tan sols es vol destacar que a la zona d’equipaments que s’està concentrant en torn 
a l’ajuntament, on també hi ha el Local Social, es disposa d’una marquesina amb espai per a 
una dotzena de cotxes. 

 

3.3.2.4. Mobilitat obligada interna 

La mobilitat obligada interna engloba els desplaçaments per raó de treball o estudi que tenen 
com a origen i destí el propi municipi. Segons l’enquesta de mobilitat obligada dels anys 1986, 
1991, 1996 i 2001, els desplaçaments obligats interns total per motius de treball o d’estudi 
són 72, 69, 77 i 88 respectivament. Així, s’observa com el nombre de desplaçaments interns 
en el municipi de Campllong, ha estat, i és, significativament inferior al nombre de 
desplaçaments intermunicipals obligats. 

                                           
3 Agenda 21 del Gironès. 
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Figura 3.3-16: Desplaçaments totals intramunicipals obligats. 
Campllong. Sèrie temporal (1986 - 2001). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Analitzant la figura anterior, es pot comprovar com el nombre de desplaçaments interns diaris 
ha augmentat d’una forma molt moderada al llarg dels darrers anys, entorn als 70-80. Així 
mateix, s’observa com aquests desplaçaments es realitzen per motius laborals, fet normal en 
no haver-hi cap centre d’estudis a la població, a excepció del darrer període estudiat, en que 
apareixen alguns desplaçaments per motius d’estudi que de ben segur formen part de la 
formació no reglada.  

Figura 3.3-17: Mitjans de transport utilitzats per als desplaçaments intramunicipals obligats.  
Per motius de treball i per motius d’estudi. Campllong. Any 2001. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Pel que fa als mitjans de transport utilitzats, es pot comprovar com la immensa majoria es 
duen a terme mitjançant només un mitjà individual (cotxe, moto o bicicleta), essent la resta de 
mitjans molt poc utilitzats per als desplaçaments interns.  

3.3.2.5. Mobilitat en vers als polígons industrials  

El polígon industrial de Campllong, com s’ha vist anteriorment, suposa el major pol d’atracció 
de desplaçaments obligats per motius laborals del municipi. En aquest apartat es vol fer 
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incidència en el tipus de mobilitat que es dóna en vers a aquest, prenent especial atenció al 
seu grau de sostenibilitat. 

En aquest sentit, s’analitza el grau d’autocontenció del municipi, essent aquest índex el que 
avalua la capacitat d’un determinat municipi de retenir la població local ocupada en llocs de 
treball localitzats al mateix municipi. 

 

Figura 3.3-18: Mètode de càlcul del grau d’autocontenció 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts. 

 

El grau d’autoconteció del municipi de Campllong està situat, l’any 2001, al 27%. Aquest índex 
es considera molt baix, posant de manifest que Campllong és un gran importador de 
desplaçaments. La tendència desitjada en aquest tipus d’índex és la d’augmentar amb els 
anys, doncs un índex elevat d’autocontenció significaria que els llocs de treball del municipi 
estan ocupats per població local, el que facilita el fet que la mobilitat en vers a aquests llocs de 
treball es pugui dur a terme d’una forma més sostenible. 

 

3.3.3. Transport públic 

A part del transport ferroviari, Campllong forma part des de mitjans de l’any 2006 del conjunt 
de municipis dels quals el transport públic està coordinat per l’Autoritat del Transport 
Metropolità de l’àrea de Girona, constituïda per Acord del Govern de la Generalitat de 
Catalunya de data 25 de juliol de 2006. 

Aquest organisme aglutina el servei de transport públic de viatgers en l’àmbit territorial format 
pels municipis de les comarques del Gironès, el Pla de l’Estany i la Selva, i entre les seves 
funcions hi ha les següents: 

• Elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i l’establiment de 
programes d’explotació coordinada per a tots els operadors públics o privats que els presten. 

• Definició del projecte de nou model de sistema de tarifes comú, del seu projecte d’implantació i de les 
seves fases de desenvolupament, si escau. 

• Anàlisi i estudi de l’evolució del mercat global de la mobilitat, amb especial atenció al seguiment de 
l’evolució dels desplaçaments en transport públic i en transport privat. 

• Disseny de la política de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les despeses de 
funcionament de l’estructura de gestió. 

• Creació d’una imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del mateix Consorci amb 
total respecte i compatibilitat amb les pròpies dels titulars i dels operadors. 

• Realització de campanyes de comunicació amb l’objectiu de promoure la utilització del sistema de 
transport públic entre la població. 

• Elaboració de propostes de coordinació amb empreses ferroviàries relatives a la integració dels 
serveis ferroviaris en el sistema de transport públic col·lectiu. 

• Establiment de relacions amb altres administracions per al millor compliment de les funcions 
atribuïdes al Consorci de conformitat amb aquests Estatuts. 

 

A partir de l’entrada en funcionament d’aquest organisme, el transport públic ha vist 
incrementat el seu servei, tant pel que fa a freqüències de pas com pel que fa a noves línies en 
servei. 

Així, si bé a partir del mes de gener de l’any 2005, Campllong comptava amb una línia de 
transport públic rodat, format per 8 expedicions diàries amb recorregut Girona – Salt – 
Riudellots – Campllong per donar servei principalment al polígon industrial, l’entrada en 
funcionament de l’ATM de l’àrea de Girona ha suposat que aquest servei, tot i la baixa 

    Núm. desplaçaments interns per motius laborals 
Grau d’autocontenció=                *100 
   Núm. desplaçaments des del municipi i cap al municipi per motius laborals 
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demanda que presentava en el seu primer any de funcionament, es mantingués i que l’itinerari 
s’allargués també fins als municipis de Cassà de la Selva i Caldes de Malavella, poblacions amb 
les quals el servei de transport públic rodat amb autobús era inexistent. Per tant, el nou servei 
ofert es plantejà com un servei amb les ciutats de Girona i Salt, per donar servei a la demanda 
de desplaçaments per motius laborals, però també a nivell local, per unir Campllong amb 
poblacions veïnes amb les quals no existia el servei de transport públic i amb les que hi ha una 
certa demanda de desplaçaments, donada la seva proximitat. 

La totalitat del servei públic de viatgers del municipi de Campllong es realitza amb un servei 
d’autobús ofert per la companyia Teisa. Aquest servei disposa d’una freqüència de 8 serveis 
diaris, oferts de dilluns a divendres feiners, i el temps de recorregut entre Girona i Campllong 
és de 40 minuts aproximadament, depenent de la fluïdesa del trànsit. En aquest sentit, cal 
notar la diferència entre els serveis oferts al matí o a la tarda, ja que els 3 desplaçaments més 
matiners (7.52h, 8.52h, 9.52h) són directes entre els nuclis de Riudellots de la Selva i Girona, 
passant per l’autopista AP-7, de la mateixa forma, els 3 últims desplaçaments (arribada a 
Campllong a les 17.07h, 18.07h i 19.07h) segueixen el mateix recorregut. Això es dóna per la 
major necessitat d’oferir un servei entre aquestes poblacions i Girona i a l’inversa, en 
determinades hores del dia, al mateix temps que la demanda de desplaçaments al Polígon es 
redueix.  

Aquest servei comença, de Girona en sentit Campllong, a les 6.25h del matí, i acaba a les 
18.40h de la tarda. Entre aquestes dues hores, el servei és més intens a primera hora del matí 
(3 desplaçaments) al migdia (3 desplaçaments) i al final (2 desplaçaments), mentre que els 
períodes de temps entre mig el servei s’atura. Per altra banda, el servei entre Campllong i 
Girona també segueix un esquema semblant, començant a les 7.48h del matí, i finalitzant a les 
20.03 de la tarda. 

Actualment, Campllong  disposa de 3 baixadors, 2 a la Rotonda del Polígon Les Ferreries i 1 a 
la Rotonda de Can Barris, totes elles ubicades al llarg de la C-25 pel seu pas per Campllong, 
oferint servei tant als treballadors del polígon industrials com a la resta de població. 

Fotografia 3.3-3: Recorregut del servei d’autobús a Campllong 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Segons dades facilitades per l’ATM àrea de Girona, la línia Girona – Caldes de Malavella, ha 
transportat, des de l’inici del funcionament, el 22 de Gener de 2007 i el mes d’octubre d’aquest 
mateix any, un total de 25.333 passatgers, segons l’evolució que es mostra a la següent 
figura. Així mateix s’observa com la mitjana de passatgers entre els mesos de febrer i octubre 
(mesos complets pel que fa a la prestació del servei) es situa en torn als 2.700 
passatgers/mes, a excepció dels mesos d’abril i agost, on degut, probablement, als períodes 
vacacionals dels treballadors de les àrees industrials, de Riudellots de la Selva i Campllong, el 
nombre de passatgers transportats disminueix. 
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En aquest sentit, si bé es considera positiva l’actuació duta a terme per part de l’ATM àrea de 
Girona, les dades mostren com els 2.700 passatgers/mes, o el que és el mateix, 136 
passatgers/diaris (comptabilitzant que la línia és operativa només els dies laborables) estan 
molt lluny, com s’ha vist anteriorment, del total del desplaçaments intermunicipals obligats per 
motius laborals que es van dur a terme ja a l’any 2001, demostrant un baix grau d’utilització 
d’aquest servei. 

Figura 3.3-19: Nombre de viatgers de la línia Girona – Caldes de Malavella 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ATM àrea de Girona. 
 

A part del servei de transport públic de viatgers, el municipi també compta amb el servei de 
transport escolar pels alumnes de la població i els centres d’educació infantil de Cassà de la 
Selva, el qual funciona amb normalitat, oferint un bon servei. 

 

Per tal de completar la informació respecte el transport públic, es presenten els resultats de 
l’enquesta de participació ciutadana on s’ha demanat la satisfacció amb la freqüència del 
transport públic en el municipi. Els resultats són els següents:  

Figura 3.3-20: Està satisfet/a amb la freqüència del transport públic? 
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Les conclusions que s’extreuen de l’enquesta de participació ciutadana, és que en termes 
generals, les opinions són positives amb la freqüència de pas del transport públic a la 
població. 

Malgrat cap resposta ha assenyalat que utilitza el transport públic com a mitjà de transport 
utilitzat, la meitat de la població enquestada es mostra satisfeta amb aquest servei. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 
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3.3.4. Impactes ambientals de les infraestructures viàries4 

En aquest apartat es vol realitzar un breu anàlisis de l’impacte ambiental de les 
infraestructures viàries presents al municipi, segons les condicions que aquestes presenten 
actualment. 

Primerament però, cal tenir en compte que un estudi d’impacte ambiental, i en concret un 
estudi d’impacte ambiental d’infraestructures viàries, és un document molt extens, que 
segueix una metodologia marcada per la legislació vigent en matèria d’avaluació ambiental, i 
que per aquests mateixos motius, no s’encabeix en el context de l’Agenda 21 Local. Tot i això, 
des d’aquest document, es vol realitzar una aproximació a l’anàlisi dels impactes més 
importants de les infraestructures viàries presents, sense la voluntat, en cap moment, que 
aquest pugui substituir un procés d’avaluació d’impacte ambiental. 

Tot seguit, es fa una valoració qualitativa dels impactes més rellevants, així com una 
caracterització dels mateixos, la terminologia utilitzada serà la que s’utilitza i es descriu en el 
RD1131/1998 de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució del Reial 
Decret Legislatiu 1.302/1986, de 28 de Juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, tot i que 
aquesta llei no és d’aplicació en el present estudi. Els impactes es caracteritzen segons siguin: 
Compatibles, Moderats, Severs, Crítics. 

 

3.3.4.1. Medi físic 

Pel que fa al medi físic, el primer element que es considera afectat és el sòl. La presència de 
les infraestructures viàries en si mateix ja suposa una pèrdua de la capa superficial del sòl, així 
com la compactació dels horitzons inferiors. A més a més, en determinats punts, la construcció 
d’aquestes infraestructures va comportar un moviment de terres. Amb tot, cal tenir en compte 
que les carreteres presents al municipi de Campllong no presenten un elevat nombre de 
talussos i viaductes, ja que aquestes no són de grans dimensions i ressegueixen en gran part 
l’orografia pròpia del territori on es troben ubicades, limitant molt aquest impacte. 

També es produeix un increment sonor, tant a les pròpies vies com en els seus entorns, fruit 
dels sorolls produïts pel pas dels vehicles, aquest efecte és intermitent, però continu en el 
temps. 

Com qualsevol procés constructiu, les infraestructures han comportat una compactació i 
impermeabilització del sòl, amb la disminució que això comporta en la recàrrega del aqüífers 
(aigües subterrànies), en augmentar l’escorrentia superficial i disminuir la infiltració de les 
aigües plujanes, tot i que gran part d’aquestes es recollida als laterals de les pròpies vies. 

En aquest sentit, el pas dels vehicles suposa, donades les pèrdues que alguns dels mateixos 
tenen d’olis i combustibles, que queden dipositats sobre els vials, que quan es produeixen 
precipitacions, la superfície de la carretera sigui netejada per la pluja, amb la contaminació 
dels sòls per infiltració als vorals de l’aigua amb les restes d’aquests olis i combustibles. 

Pel que fa a la contaminació lumínica, la pròpia presència de les infraestructures en provoca un 
augment, a conseqüència de la il·luminació viària i del pas dels vehicles. Tot i això, cal tenir 
present que la il·luminació viària es troba tan sols en el tram de la C-25 que creua el nucli 
central de Campllong, i que aquest impacte no es considera elevat. 

3.3.4.2. Medi biòtic 

En quant al medi biòtic, els impactes més importants es centren en l’afectació sobre la 
vegetació, ja que la construcció de les carreteres suposen una eliminació de la vegetació 
existent. Per altra banda, també es dóna una afectació sobre la fauna, sobretot pel que fa a 
petits mamífers, d’una banda per l’efecte barrera que suposen les infraestructures i per altre 

                                           
4 Aquest punt es complementa amb la redacció d’una anàlisi DAFO dels efectes socioeconòmics i ambientals de les 
infraestructures presents i previstes sobre els municipis inclosos en aquest procés d’Agenda 21 Local. 
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pel risc d’atropellament. Malgrat això, no es disposen de dades quantitatives referents al 
nombre d’atropellaments de fauna que s’han donat a la carretera de Campllong. En el punt 
3.2.10.2. Atropellaments en l’apartat de biodiversitat del present document, es fa referència a 
algunes espècies que s’han localitzat atropellades en les carreteres del municipi. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que les infraestructures viàries presents al municipi (La 
C-25, però especialment la resta de vies locals) són de reduïdes dimensions pel que fa a 
l’ample dels vials, amb un carril en cada sentit, així com uns vorals molt reduïts. Aquests fets 
limiten considerablement el risc d’atropellament per a la fauna. 

Indirectament també cal tenir present el risc d’incendi, que molt sovint sol anar relacionat amb 
el pas de vehicles per una carretera. 

3.3.4.3. Paisatge 

El medi perceptual és un medi que normalment resulta afectat de manera destacable en gran 
part de les infraestructures viàries, tant durant la construcció com durant el seu funcionament, 
sobretot arran de l’impacte visual que causen les estructures lineals en el paisatge. 

En les infraestructures viàries del municipi de Campllong, aquest impacte també es dóna, però 
el fet de que no hi hagi infraestructures de grans dimensions, i que les existents s’adaptin en 
gran mesura a la orografia del territori, fan que aquest impacte es redueixi de forma 
significativa. 

3.3.4.4. Medi socioeconòmic 

Si ens fixem en l’ocupació del territori, el traçat de la carretera C-25 es considera adequat, en 
tant que connecta aquest municipi amb la xarxa principal de carreteres i amb els diferents 
nuclis veïns, a través d’una xarxa viària ben dimensionada, pel que aquesta via suposa un 
elevat impacte positiu en vers a la mobilitat i l’accessibilitat. 

Així mateix, el que fa al teixit econòmic i social de Campllong, aquesta carretera crea un efecte 
molt positiu, per ser la principal via d’entrada i sortida de mercaderies, serveis, població i 
visitants. Amb tot, aquesta via, pel fet de presentar una intensitat de trànsit elevada i creuar el 
nucli de Campllong, suposa un alt risc per a la seguretat de les persones, si bé la presència de 
dos giratoris construïts recentment han ajudat a que la velocitat mitjana d’aquest tram de 
carretera es vegi disminuït. El mateix aspecte és aplicable al Passeig de Campllong, vial 
d’entrada al nucli, el qual és àmpliament utilitzat per part dels nens i nenes i de la població per 
a jugar al carrer, amb el risc que això suposa per a la seva seguretat. 

 

En resum doncs, tant la C-25 com les diferents vies locals d’accés als masos del municipi, 
presenten un impacte moderat-compatible pel que fa als medis físic, biòtic i perceptual, 
sobretot per la seva adaptació a la morfologia del territori i a les seves dimensions (Si bé 
l’impacte de la C-25 es considera major per la intensitat de trànsit que presenta, així com per 
l’elevat percentatge de vehicles pesants que l’utilitzen). Aquestes característiques però, també 
fan que aquestes vies presentin un impacte moderat-sever pel que fa la seguretat de les 
persones, ja sigui pel risc que representa creuar la C-25 a l’alçada del nucli, o bé per les 
petites dimensions de les altres vies locals, que en molts casos dificulten el pas àgil d’un 
vehicle en cada sentit, i que també suposen un risc per als vianants que les utilitzen com a via 
de passeig, ja que els vorals són molt reduïts o inexistents. 

 

En l’enquesta de percepció ciutadana es qüestionava sobre l’efecte del pas pel municipi de les 
infraestructures viàries. Les respostes han estat les següents:  
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Figura 3.1.-21: Quin efecte creu que té el pas de les infraestructures viàries actuals 
i futures pel seu municipi? 
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Com es pot observar, la major part de les persones enquestades considera negatiu l’efecte 
del pas de les infraestructures pel municipi actuals i futures, tot i que el percentatge de 
població que el considera positiu també és força elevat 

Els motius exposats, han estat bàsicament per motius d’excés de trànsit i del fet de que la 
C-25 parteix el poble, en les respostes negatives, i de millora de l’economia local, i major 
grau d’accessibilitat, en les valoracions positives 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 

 

3.3.5. Mobilitat no motoritzada 

Aquest punt, analitza aquella mobilitat no motoritzada al municipi, excepte aquella realitzada 
per la xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals, tractats a l’apartat 3.1.8 
d’aquest document. Així, aquest punt tracta per una banda la mobilitat en bicicleta, i per altra 
banda la mobilitat peatonal. 

3.3.5.1. Mobilitat en bicicleta 

Una alternativa a la mobilitat motoritzada és la bicicleta, que es fa servir per desplaçaments 
mitjans i alhora de practicar esport. La bicicleta com a mitjà de transport és una modalitat que 
va a l’alça, és econòmica, sostenible i saludable. 

La xarxa de carrils bicicleta és aquella on els únics vehicles autoritzats per circular en vial són 
els cicles i les bicicletes. Al propi nucli de Campllong no hi ha cap espai habilitat com a carril 
bicicleta, ja que es considera que per les dimensions del nucli aquest no és necessari5. 

Amb tot, el Gironès compta amb un centre de BTT amb un centre d’acolliment al municipi de 
Quart, i un total de 9 rutes senyalitzades, i 4 rutes d’enllaç. D’aquestes, la ruta número 2. Pla 
de Fornells i Campllong, té part del seu traçat pel límit nord del municipi de Campllong, 
comunicant-lo amb els nuclis de Quart i Llambilles i té un recorregut total de 15,78 Km. Es 
tracta d’un circuit de passejada i de poc desnivell, pel pla de l'Onyar i de les Pedroses, entre 
masies i camins amples. Des de Llambilles es pot accedir a la Via Verda, Ruta cicloturística que 
uneix les poblacions d’Olot i Sant Feliu de Guíxols, passant per la ciutat de Girona, i que 
compta amb un alt grau de freqüentació de ciclistes, sobretot durant els caps de setmana. 

                                           
5 Agenda 21 del Gironès. 
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Figura 3.3-22: Itineraris de BTT propers al municipi de Campllong. 

 
Font: Centre BTT Gironès. Consell Comarcal del Gironès. 

 

En aquest mateix sentit, el de les rutes en BTT, també es compta amb el recurs del llibre: “En 
BTT pel Gironès” de Josep Mª Cullell (Cossetània Edicions) i de la web d’aquest mateix autor, 
la qual proposa un itinerari circular amb origen i final al municipi de Campllong. De Campllong 
a Caldes de Malavella és un itinerari de 23,9 Km que passa pels municipis de Campllong, Sant 
Andreu Salou, Caldes de Malavella, i retorn a Campllong. 

Figura 3.3-23: Itinerari en BTT pel municipi de Campllong 

 
Font: www.bttgirona.com 

 

3.3.5.2. Mobilitat peatonal 

El mode de transport més còmode, i sostenible, per als desplaçaments interns al nucli és a 
peu, tot i que la presència de determinades infraestructures, com la carretera C-25 que limita 
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amb el nucli i el pas de vehicles són alguns elements que ho dificulten. En aquest sentit, els 
municipis estableixen o adeqüen alguns vials o zones de l’espai viari, incrementant i millorant 
l’espai destinat als vianants. 

Pel que fa a la disposició d’àrees destinades exclusivament al pas de vianants, en el nucli de 
Campllong no n’hi ha cap, tot i que tampoc es considera imprescindible, donades les seves 
dimensions i el trànsit interior (a part del de la C-25). En aquest sentit, però, els carrers 
formats pel C/ Can Pou, Baixada de Can Pou, Can Tet, i del Mig, presenten una limitació de la 
velocitat a 20 Km/h i la prohibició del pas de vehicles de pes superior a les 3,5t. Mentre que la 
resta de carrers, aquesta velocitat és de 30Km/h. 

Fotografia 3.3-4: Zona limitada a 20Km/h del nucli de Campllong. 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

A nivell municipal, recentment s’ha impulsat la Ruta Verda al Veïnat de la Bruguera. Així, a 
finals de l’any 2007, des de l’Ajuntament de Campllong es van adjudicar les obres de la 
primera fase de l’obra d’adequació de la ruta verda al voltant del veïnat de la Bruguera, que 
permetrà circular a peu i amb bicicleta. El nou vial s’executarà al costat dels actuals camins 
que parteixen des de davant de la rotonda i de dins el poble, i finalment acaben retrobant-se 
després d’un recorregut d’uns dos quilòmetres cadascun. L’objectiu de la nova via verda és 
millorar la seguretat i evitar que vianants i ciclistes hagin de passar pels actuals camins. 

Paral·lelament a aquesta obra, el Departament de Carreteres ha previst la col·locació d’un 
semàfor per facilitar l’accés a la ruta verda des del nucli urbà, serà un semàfor que només 
funcionarà quan els vianants l’accionin, i per tant, no dificultarà el trànsit de la C-25. 

Finalment, també és de destacar que l’Ajuntament organitza diverses caminades populars pels 
camins del poble, amb una participació elevada per part de la població. 

 

3.3.5.2.1. Plans d’accessibilitat i per la supressió de barreres arquitectòniques 

Des de l’aprovació de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, modificada pel decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, 
i el Decret 135/1995, de 24 de març, que desplega i aprova el Codi d’accessibilitat, alguns 
municipis han començat a implantar plans d’accessibilitat als seus nuclis urbans i equipaments.  

En el cas de Campllong aquest pla com a tal no s’ha dut a terme, tot i que el nou planejament 
urbanístic del municipi, en el seu article número 7, determina que tots els plans derivats, 
projectes i qualsevol altre document urbanístic que desenvolupi les previsions del mateix, 
hauran de garantir l’accessibilitat i la utilització amb caràcter general dels espais d’ús públic, i 
no podran ser aprovats si no observen les determinacions i els criteris establerts en aquesta 
legislació abans esmentada. Per tant, es considera que l’adequació a l’accessibilitat i la 
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supressió de les barreres arquitectòniques estan ben cobertes per aquest POUM. Amb tot, 
alguns equipaments, com ara l’ajuntament, no es troben completament adaptats a les 
persones amb mobilitat reduïda, entenent com a tals les persones amb alguna discapacitat 
física, les persones d’edat avançada, o persones amb cotxets per a nens, etc. 

 

3.3.6. Riscos ambientals relacionats amb les activitats antròpiques. Transport 
de mercaderies perilloses 

El Pla especial d’emergències per a accidents en el transport de mercaderies perilloses per 
carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) que va ser aprovat l’any 1999, actualment es 
troba en tràmit d’homologació, no preveu cap actuació específica ni destaca el municipi de 
Campllong ni les seves infraestructures viàries, com a punts a destacar pel que fa a les 
mercaderies perilloses.  

Un dels objectius principals d’aquest pla és garantir una resposta ràpida i eficaç davant els 
accidents que involucren mercaderies perilloses. Aquesta actuació es dirigeix a minimitzar els 
possibles danys a les persones, als béns i al medi ambient. D’altra banda, el TRANSCAT també 
conté una anàlisi de flux de les mercaderies perilloses que circulen per les principals vies 
catalanes. A partir d’aquesta anàlisi la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil 
(DGESC) ha determinat quins municipis tenen més risc i, per tant, han d’elaborar el 
corresponent Pla d’actuació municipal (PAM). 

En definitiva, l’anàlisi de flux del TRANSCAT ha permès conèixer les zones de Catalunya on el 
risc associat al transport de productes perillosos és més elevat. 

Un cop homologat 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 ambiental. 

 

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. 

En aquest sentit, el municipi de Campllong disposa del manual d’actuació TRANSCAT redactat i 
homologat en data de 26/04/2007, en el marc del Pla de Protecció Civil del municipi, i no està 
previst que s’hagi de revisar fins a l’any 2011. Aquest manual estableix que la única via que 
s’utilitza com a ruta de mercaderies perilloses és la C-25, per al transport de carburants. 

Per altra banda la resolució IRP/4266/2006 de 21 de desembre, per la qual s’estableixen 
restriccions de circulació durant l’any 2007, no imposa cap tipus de restricció específica a les 
carreteres de Campllong a causa del transport de mercaderies perilloses en les carreteres que 
transcorren pel municipi, a banda de les restriccions generals a nivell català per aquest tipus 
de transport. 
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B. Diagnosi estratègica de la mobilitat 

3.3.7. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi Estratègica 

Bons nivells d’accessibilitat del municipi a la xarxa de carreteres principals 

Campllong es troba creuat per la carretera de caràcter autonòmica C-25 (Eix transversal), que 
connecta el nucli amb Cassà de la Selva i Riudellots de la Selva. Des d’aquestes poblacions veïnes, 
els habitants de Campllong disposen d’una accessibilitat ràpida a les principals infraestructures 
viàries (AP-7, A-2, Eix transversal C-25 i C-65) i ferroviàries (estació de ferrocarril de Riudellots 
de la Selva, Línia Ca2 Barcelona – Girona - Portbou). 

Taula: Temps de recorregut entre Campllong i diverses poblacions 
Població Temps Població Temps 
Riudellots de la Selva 4 min. Caldes de Malavella 13 min. 
Cassà de la Selva 5 min. Girona 18 min. 
Sant Andreu Salou 8 min. Barcelona 1h 16 mín. 
Font: Elaboració pròpia.  

 

 

Mobilitat principalment cap al municipi i saldo de desplaçaments  
(Atrets - Generats) positiu 

Relació entre desplaçaments intermunicipals i intramunicipals obligats diaris. 
Campllong. Any 2001 

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

 

El flux de mobilitat de Campllong es dóna sobretot a nivell intermunicipal (78,2%), i especialment 
cap al municipi (59,9%). Campllong doncs, és importador pel que fa a desplaçaments, originats 
sobretot per motius laborals, i sobretot pel sector industrial, sector que genera el 60% del total 
dels desplaçaments obligats per motius de treball, localitzant en gran mesura aquests 
desplaçaments en focus molt concrets. 

L’índex d’autocontenció de Campllong és molt baix (27% any 2001). 

 

 

Campllong 
88 desplaçaments/diaris 

 

Altres municipis 

74 desplaçaments diaris 242 desplaçaments diaris 
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El flux de mobilitat es dóna principalment a la mateixa comarca i/o veïns 

Desplaçaments obligats cap al municipi Desplaçaments obligats des del municipi 
Per motiu de treball 
238                                                        79,1% 
Punts d’origen 
- Gironès                                                75,6% 
- Resta Catalunya                                    24,4% 

Per motiu de treball 
63                                                               20,9% 
Punts de destí 
- Gironès                                                     49,2% 
- Resta Catalunya                                         50,8% 

Per motiu d’estudi 
4                                                              7,4% 
Punts d’origen 
- Gironès                                                   75% 
- Resta Catalunya                                       25% 

Per motiu d’estudi 
50                                                               92,6% 
Punts de destí 
- Gironès                                                        92% 
- Resta Catalunya                                             8% 

Totals 
242                                                        68,2% 

 
 
 
 

 
Campllong 

Totals 
113                                                             31,8% 

Els municipis que tenen una relació més intensa amb Campllong pel que fa a  mobilitat són, en 
aquest ordre, Cassà de la Selva, Riudellots de la Selva i Girona, tant pel que fa a als motius 
laborals com d’estudi. 

 

La C-25 presenta una IMD elevada i que tendeix a augmentar 

 

IMDs de les carreteres a Campllong i carreteres properes, i la seva evolució 
Ctra. Definició tram IMD %VP  Any 

C-25 Riudellots (C/Estació) – C-65 (Cassà de la Selva) 7.208 - 2001 
C-25 Riudellots (C/Estació) – C-65 (Cassà de la Selva) 8.581 10,11% 2005 

C-25 C-63 (Sta. Coloma de Farners) – N-II (Riudellots de la Selva) 9.242 - 2000 

C-25 C-63 (Sta. Coloma de Farners) – N-II (Riudellots de la Selva) 12.213 20,91% 2005 
C-25 N-II (Riudellots de la Selva) – Riudellots de la Selva (C/Estació) 12.882 - 2000 
C-25 N-II (Riudellots de la Selva) – Riudellots de la Selva (C/Estació) 8.454 5,87% 2003 
C-65 C-253a (Llagostera) – C-250 (Cassà de la Selva) 22.391 5,09% 2005 
%VP: Percentatge de vehicles pesants. 
En negreta les dades corresponents al municipi de Campllong. 

 

La carretera que suporta una major intensitat de trànsit (si exceptuem d’aquest anàlisi l’autopista 
AP-7) és la carretera C-65, que comunica el sud de la comarca amb la Costa Brava, tot i que 
aquesta via no circula pel municipi de Campllong, la seva proximitat amb el municipi fa que la via 
que passa per aquest, la C-25 entre Cassà de la Selva i Riudellots de la Selva, també presenti una 
elevada intensitat de trànsit (8.581 any 2005). 

A aquest fet cal afegir que aquest tram de la C-25, també és utilitzada per a connectar el tram 
final de l’Eix transversal, i el seu nus amb l’autopista AP-7 i la N-II, amb la C-65. L’evolució de la 
IMD al tram de la C-25 pel seu pas per Campllong ha augmentat entre els anys 2001 i 2005 en 
gairebé un 20%. 

Cal remarcar també, que la via que presenta un percentatge de vehicles pesants més elevat és la 
C-25, en el tram final d’aquesta entre Santa Coloma de Farners i Riudellots de la Selva (20%), tot 
i que el percentatge a la C-25 pel seu pas per Campllong, també és força elevada (10%). 

La finalització dels diferents polígons industrials de Riudellots de la Selva i de Campllong fan 
preveure un augment del transit de vehicles, tant automòbils com vehicles pesants.  
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La gran majoria de desplaçaments es fan amb el vehicle privat 

El 92,3% dels desplaçaments obligats, tant intermunicipals com intramunicipals, l’any 2001, es 
van realitzar amb el vehicle privat. Cal tenir en compte que aquestes dades van ser preses l’any 
2001, i que d’ençà fins a l’actualitat, el sistema de transport col·lectiu ha millorat substancialment, 
ja que no va ser fins a l’any 2005 que va entrar en funcionament la línia de transport públic amb 
autobús entre Girona – Riudellots de la Selva i Campllong, sobretot per a donar servei als polígons 
industrials, i que no ha estat fins a finals de 2006, que amb l’entrada en funcionament de 
l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Girona, que aquest servei s’ha allargat fins a les 
poblacions de Cassà de la Selva i Caldes de Malavella.  

 

Elevat índex de motorització, i tendència a l’alça 

Distribució per tipologia de vehicles (any 2005)                 Evolució de l’Índex de motorització 
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Cal tenir en compte que l’índex de motorització (1.418 vehicles/1.000 habitants), fa que hi hagi 
gairebé 1,5 vehicles per cada habitant, es veu distorsionat pel nombre d’empreses que hi ha al 
municipi i la flota viària que aquestes presenten. 

 

Impactes ambientals moderats-compatibles de les  
infraestructures viàries presents, però augment del risc per a les persones 

Tant la C-25 com les diferents vies locals d’accés als masos del municipi, presenten un impacte 
moderat-compatible pel que fa als medis físic, biòtic i perceptual, sobretot per la seva adaptació a 
la morfologia del territori i a les seves dimensions (Si bé l’impacte de la C-25 es considera major 
per la intensitat de trànsit que presenta, així com per l’elevat percentatge de vehicles pesants que 
l’utilitzen). Aquestes característiques però, també fan que aquestes vies presentin un impacte 
moderat-sever pel que fa la seguretat de les persones, ja sigui pel risc que representa creuar la C-
25 a l’alçada del nucli, o bé per les petites dimensions de les altres vies locals, que en molts casos 
dificulten el pas àgil d’un vehicle en cada sentit, i que també suposen un risc per als vianants que 
les utilitzen com a via de passeig, ja que els vorals són molt reduïts o inexistents. 
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Absència de riscos ambientals destacables pel transport de mercaderies perilloses 

El Pla especial d’emergències per a accidents en el transport de mercaderies perilloses per 
carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), no preveu cap actuació específica ni destaca el 
municipi de Campllong ni les seves infraestructures viàries, com a punts a destacar pel que fa a 
les mercaderies perilloses.  

Per altra banda la resolució IRP/4266/2006 de 21 de desembre, per la qual s’estableixen 
restriccions de circulació durant l’any 2007, tampoc imposa cap tipus de restricció específica a les 
carreteres de Campllong a causa del transport de mercaderies perilloses, a banda de les 
restriccions generals a nivell català per aquest tipus de transport. 

Finalment, l’ajuntament de Campllong disposa del manual d’actuació TRANSCAT redactat i 
homologat en data de 26/04/2007, en el marc del Pla de Protecció Civil del municipi, i no està 
previst que s’hagi de revisar fins a l’any 2011. 

 

 

 

Moderada presència d’itineraris per a bicicleta i per a vianants, però augmentant 

El nucli de Campllong no disposa de cap carril bicicleta, tot i que per les seves característiques 
tampoc es considera imprescindible. Amb tot, el municipi presenta un parell d’itineraris de BTT, un 
provinent del centre de BTT del Gironès, i un altre amb inici i final a Campllong, reflectit al llibre 
“En BTT pel Gironès”. 

Pel que fa a la disposició d’àrees destinades exclusivament al pas de vianants, en el municipi de 
Campllong no n’hi ha cap, tot i que tampoc es considera imprescindible, donades les seves 
dimensions i el trànsit interior (a part del de la C-25). En aquest sentit, però, els carrers formats 
pel C/ Can Pou, Baixada de Can Pou, Can Tet, i del Mig, presenten una limitació de la velocitat a 
20 Km/h i la prohibició del pas de vehicles de pes superior a les 3,5t.  

Amb tot, l’ajuntament ha impulsat recentment la construcció i adequació d’una Via Verda al Camí 
del Veïnat de la Bruguera, el qual esdevindrà una via per a vianants i ciclistes, amb l’objectiu 
d’augmentar la seguretat en la utilització dels mateixos i evitar que aquests hagin de transitar pels 
actuals camins. 

Finalment, també és de destacar que l’Ajuntament organitza diverses caminades populars pels 
camins del poble, amb una participació elevada per part de la població. 

Per altra banda, alguns equipaments, com ara l’ajuntament, no es troben completament adaptats 
a les persones amb mobilitat reduïda, entenent com a tals les persones amb alguna discapacitat 
física i les persones d’edat avançada. 
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3.3.8. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

Bona accessibilitat a la xarxa de carreteres principals 

La major part dels desplaçaments intermunicipals es realitzen a poblacions properes 

Impactes moderats-compatibles de la carretera i la xarxa de vies locals 

L’ATM de l’àrea de Girona ha suposat una millora del servei de transport públic, connectant-lo amb 
Cassà de la Selva, població amb la que el flux de mobilitat és major, amb la que era inexistent 

Proximitat a l’estació de ferrocarril de Riudellots de la Selva, tot i que aquesta actua com a estació 
secundària, és a dir, que no hi tenen parada tots els trens 

Els carrers del nucli estan senyalitzats amb una velocitat màxima de 30Km/h, i alguns a 20Km/h, i 
amb restriccions de pas per a vehicles de pma superior a 3,5tn 

El municipi disposa del manual d’actuació per accidents de mercaderies perilloses aprovat 

El consistori està engegant el projecte de construcció d’una via verda per a vianants i ciclistes al 
Camí del Veïnat de la Bruguera 

Moderada presència d’itineraris de BTT senyalitzats 

 

Punts febles 

La C-25, que limita amb el nucli, presenta una elevada intensitat de transit i una tendència a l’alça 

Dependència del vehicle privat com a mitjà de transport 

Índex d’autocontenció molt baix (27%) 

La utilització del Camí de Sant Andreu Salou i del Camí de Fornells de la Selva com a drecera per 
part de vehicles forasters suposa un increment del risc per a la seguretat de les persones i els 
conductors, per no tractar-se de vies adequades a un elevat pas de vehicles 

Conflicte entre el pas de vehicles i vianants en diferents punts de les vies locals del municipi 

La millora que s’ha dut a terme de les vies locals (asfaltatge parcial) ha suposat un augment del 
risc per a les persones que les utilitzen com a via de passeig, per l’augment de velocitat donat 

Elevat índex de motorització i tendència a l’alça 

Poca utilització del transport públic 

Equipaments no del tot adaptats a persones amb mobilitat reduïda 

 

Oportunitats 

La finalització de les obres de millora de la xarxa de carreteres principal pot significar la fi de la 
utilització de les vies locals per part dels vehicles forasters 

L’ATM de l’àrea de Girona ha suposat un avanç en la xarxa de transport públic, però encara falten 
aspectes a millorar pel que fa a freqüències i horaris 

La localització tant concreta que es dóna dels focus de mobilitat, en el polígon industrial, permet 
actuacions dirigides i específiques 

 

Amenaces 

La finalització del polígon industrial de Campllong, i dels de Riudellots de la Selva, suposarà un 
increment de la intensitat de transit de la C-25, així com del pas de vehicles pesants 
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Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

Itinerari de la riera 

Més ben comunicat (asfaltatge de camins cap als veïnats) 

Posen semàfors a la C-25 per vianants 

 

Punts febles- Amenaces 

Augment de trànsit per la millora dels camins 

La C-25 no està prou adequada al trànsit que suporta 

Que la continuació de l’eix cap a la costa no impliqui una variant. 
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3.4. Balanç de l’aigua 

A. Memòria descriptiva 

En aquest apartat s’avalua l’estat actual relatiu a la gestió de l’aigua de Campllong, la seva 
captació passant pel seu ús i finalment al seu abocament. 

Cada cop més l’aigua potable és un recurs escàs i al mateix temps imprescindible per al 
desenvolupament. Per aquests motius fa que hi hagi una extensa legislació i control per part 
dels organismes competents. 

La normativa referent a l’aigua, s’està davant un panorama dividit pel marc legal europeu, 
l’estatal i l’autonòmic. Dins el marc europeu hi ha: 

• Directiva 76/464 relativa a disminuir substàncies perilloses en el medi aquàtic.  

• Directives 75/440, 79/869 i 80/68 en referència a la qualitat de l’aigua per consum humà. 

• Directiva 80/68 sobre la qualitat de les aigües subterrànies. 

• Directiva 70/160 sobre normatives d’aigües de bany.  

• Directiva 91/271 sobre aigües residuals urbanes.  

• Directiva 91/676 sobre contaminació de nitrats.  

• Directiva 86/278 sobre l’ús de fangs en agricultura. 

 

A nivell estatal hi ha: 

• La Ley 29/85 d’aigües.  

• El RD 1138/1990 sobre qualitat i control d’aigües de consum públic. 

• El RD 606/2003 sobre domini públic. 

 

I finalment, a nivell autonòmic: 

• La Llei 17/87 refosa pel decret 1/98.  

• La Llei 5/1990 sobre infraestructures hidràuliques.  

• La Llei 6/1999 sobre ordenació, gestió i tributació de l’aigua.  

• El Decret 188/199 de regulació de les deduccions sobre la tributació sobre l’aigua.  

• La Llei 5/1981 de tractament i abocaments d’aigües residuals.  

• La Llei 19/91 sobre la reforma de la junta de sanejament.  

• El Decret 320/1990 sobre el cànon de sanejament.  

• La llei 7/1994 i el decret 83/1996 que regula l’abocament d’aigües residuals.  

• El decret 130/03 on es reglamenten els serveis públics de sanejament.  

• La Llei 6/99 d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua és l’ens responsable del sanejament i abastament en alta, és a 
dir, fora de l’àmbit municipal i executa de policia del domini públic hidràulic i les seves zones 
d’influència. A més és el responsables de l’atorgament de les autoritzacions i les concessions, 
així com de l’administració i control dels aprofitaments hidràulics, el control de la qualitat i la 
quantitat de les aigües. També de la promoció, construcció i explotació de les obres 
hidràuliques competència de la Generalitat i la determinació de les zones inundables entre 
d’altres. 

Pel que fa a l’administració local aquesta té competències en l’abastament domiciliari o 
abastament en baixa, el sanejament dins del municipi o sanejament en baixa, el control 
sanitari de les aigües residuals. No obstant això els municipis poden no exercir directament 
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aquesta funció i contractar a una empresa de gestió del servei de subministrament domiciliari 
d’aigua. 

 

3.4.1. Abastament d’aigües 

Pel que fa a la gestió de l’aigua en el municipi de Campllong té la concessió administrativa 
l’empresa Prodaisa, qui en fa la distribució i té cura de les captacions d’abastament per ús 
públic i la seva potabilització. Per bé que el Consorci Costa Brava ha entrat a formar part 
activa del subministrament d’aigua després de la connexió d’aigua provinent de la canalització 
de Cassà de la Selva, a fi de millorar la qualitat de l’aigua existent i alhora reforçar i garantir 
un servei bàsic. 

Al terme municipal existeixen diversos abastaments d’aigua (legalitzats o no), mitjançant fonts 
pròpies, tant destinats a ús agrícola com domèstic, i també en casos d’habitatges aïllats. 

La gran majoria de volum concedit prové del sector agrícola sobretot en concepte de reg, i 
també el d’ús industrial (veieu taula 3.4-3).  

 

3.4.2.1. Captació, potabilització, distribució i subministrament 

A Campllong l’empresa concessionària de la xarxa pública és Proveïments d’Aigües SA. 
(Prodaisa) que té la seva seu a Girona. La portada d’aigua al nucli de Campllong es fa a través 
d’una xarxa que té molt propera amb només 46 metres des de la captació fins a la caseta de 
Pressió. Els dos pous anomenats Pou Nou i Pou Vell es troben a la zona de la Rectoria. El Pou 
número 1 té una capacitat de subministrament de fins a 10m3/h, mentre que el Pou número 2 
té una capacitat de 3m3/h. Aquest segon pou es va perforar per poder reforçar el 
subministrament en èpoques d’estiu. 

Per altra banda, existeix el pou del sector de les Ferreries en l’indret del Polígon Les Ferreries 
capaç de subministrar 68,4 m3/h i disposa d’un dipòsit de 1.000m3. El tram de transport té 
423 m des del pou fins al dipòsit. 

El principal inconvenient del municipi de Campllong pel que fa al subministrament és la qualitat 
de les aigües. Així, mentre que el Pou numero 1 té puntes elevades de concentració de fluor, el 
Pou número 2 són els nitrats els que distorsionen les analítiques. En l’analítica del mes de maig 
de 2007 les analítiques del Pou de la rectoria van donar unes mesures de concentració 
d’arsènic per sobre el que és recomanable.  

Fotografia 3.4-1: Vista del dipòsit de Les Ferreries 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

És bàsicament per motius de qualitat de l’aigua que Campllong necessita solucions. Per aquest 
motiu, es va redactar l’any 2002 l’anomenat “Projecte d’abastament d’aigua potable des de 
l’artèria Costa Brava centre als municipis de Riudellots de la Selva i Campllong”. La conclusió 
del projecte determinava que la captació d’aigua de Campllong prové d’un aqüífer que té un 
període de recàrrega d’uns 6 anys, i que la seva sobre-explotació fa que acabi per arrossegar 
minerals assolint unes concentracions de minerals sovint massa altes pel consum humà. 
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Paral·lelament a les obres en alta amb l’artèria Costa Brava, el consell Comarcal del Gironès 
també va adjudicar les obres de portada d’aigua als veïnats, també a la mateixa empresa que 
realitzà els treballs per a connexió amb l’artèria Costa Brava encomanat per l’ACA. 

El tipus d’instal·lacions pel que fa al sector de les Ferreries és nou i no presenta problemes de 
manteniment, la xarxa de distribució (2.733 m) es troba en bon estat. 

 

Pel que fa al sector del nucli, en la part de la zona de la rectoria vella la xarxa està construïda 
en PVC en males condicions, fet que repercuteix en el subministrament final donat que la 
pressió d’aigua s’ha de limitar per no causar rebentades, donada la precarietat de la xarxa. 

La resta de xarxa es troba en bon estat i la pressió d’aigua és superior. La distància de xarxa 
de distribució en el sector del nucli de Campllong té una llargada aproximada de 3.700m.  

Val a dir, que darrerament s’ha realitzat l’obra de portar canalitzacions al sector de la Bruguera 
i de Can Dionís. aquesta nova xarxa, al gener de 2008, encara no s’havia recepcionat per part 
de l’ajuntament, però estava a punt. 

Els punts de cloració es fan en el mateix punt de sortida del subministrament. En un futur 
proper i un cop connectada la xarxa provinent del Consorci Costa Brava, es preveu que 
Prodaisa efectuï la barreja d’aigües en el dipòsit de les Ferreries i posteriorment es reparteixi 
cap als abonats. En aquest cas caldrà afegir una petita nova inversió per portar l’aigua del 
dipòsit de les Ferreries direcció cap al nucli de Campllong en els actuals punts de bombeig. 

 

Els controls analítics de la xarxa d’aigua es realitzen en diversos punts, de forma periòdica tal i 
com mana la normativa vigent recollida en el RD 140/2003 sobre els paràmetres i valors que 
han de complir les aigües potables, així com les normes UNE-EN de substàncies utilitzades en 
el tractament d’aigua de consum humà, les dades dels laboratoris de control de la qualitat de 
l’aigua de consum humà i els mètodes d’assaig. Finalment també en regula la periodicitat i 
nombre mínim de mostres de cada sistema d’abastament, segons el nombre d’habitants 
abastats. 

Segons dades recopilades dels 398 habitants l’any 2006, 160 estaven connectats a la xarxa 
d’aigua potable. La resta de la població no connectada és degut al fet que viuen fora de 
l’entorn urbà, en habitatges disseminats i el seu abastament és a través de pous propis. 

 

3.4.1.2. Qualitat de l’aigua de l’abastament 

Segons l'article 30 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer i l'ordre SCO/1591/2005, de 30 
de maig sobre el SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo), les 
empreses subministradores han de dur a terme les corresponents analítiques de l’aigua 
d’abastament, atenent als criteris fixats per la legislació vigent per a la població, tot oferint les 
garanties sanitàries pertinents. Prodaisa és responsable d'actualitzar i mantenir les analítiques 
que realitza de tots els seus abonats. 

Perquè una aigua sigui bona per beure ha de ser potable. Són aigües potables aquelles que 
contenen substàncies dissoltes en una proporció no superior a la determinada per la llei que 
regula la potabilitat de les aigües de consum públic. L’estat regula la potabilitat de les aigües 
(BOE 20.09.90) conjuntament amb altres institucions, com és el cas de l'ASAC, l’Agrupació de 
Serveis d’Aigua de Catalunya. 

Les aigües potables tenen controlats els caràcters: organolèptics, fisicoquímics, relatius a les 
substàncies no desitjables, relatius a les substàncies tòxiques i microbiològics. El sabor és un 
caràcter organolèptic. El gust de l’aigua pura no és agradable; diem que una aigua té bon gust 
si la seva composició fa que li trobem un sabor agradable.  

Les característiques organolèptiques de l’aigua són el color, la turbidesa, l’olor i el sabor. 
L’aigua potable ha de ser incolora, transparent, tenir un sabor agradable i no fer olor. El sabor 
i l’olor són dues característiques relacionades entre elles. 
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Els caràcters físics controlables, entre altres, són la temperatura, que no ha de superar els 
25ºC, i el pH, que ha de tenir valors entre 6,5 i 8,5 i en cap cas superar el valor de 9,5.  

Els caràcters químics es refereixen a les concentracions de substàncies que conté l’aigua, que 
no poden superar unes determinades concentracions. Algunes d’aquestes substàncies són 
indispensables per al bon desenvolupament de l’organisme humà: la falta de calci pot produir 
raquitisme als infants, la falta de ferro provoca l’anèmia, el sodi i el potassi intervenen en la 
producció i transmissió de missatges nerviosos. Però, cadascuna d’elles en excés pot ser 
perjudicial per a l’organisme. A la taula es poden observar els valors guia. 

Hi ha d’altres substàncies que encara que puguin estar contingudes a les aigües, la seva 
presència no és desitjable i, per tant, ha de ser mínima, no pot superar 100 micrograms per 
cada litre d’aigua. Entre aquestes hi ha: nitrats, nitrits, amoníac, hidrocarburs, fòsfor, fluor, 
cobalt, bari, plata, etc. 

També hi han les substàncies tòxiques com ara el mercuri, níquel, plom, plaguicides etc., 
aquests no poden superar els 50 micrograms per litre, ja que en quantitats superiors són 
causa de diverses malalties. 

I finalment l’anàlisi dels caràcters microbiològics;no poden ser presents en l’aigua potable cap 
dels microorganismes bacterians o vírics causants de trastorns, principalment intestinals. Són 
eliminats amb tractaments químics de les aigües 

 

En el cas de Campllong s’annexen els resultats del mostreig realitzat a la xarxa de Campllong 
en data de 6 de febrer de 2007. Es tracta d’una mostra complerta realitzada pel laboratori 
autoritzat Laboratori Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA., aportada per l’ajuntament.  

En el quadre es pot observar els valors paramètrics que serveixen com a guia, on s’indiquen 
les concentracions que no es poden sobrepassar per llei.  

Concretament en aquesta analítica tots els valors estan dins la normalitat. De manera especial 
ens podem fixar amb la concentració de nitrats que es situa a 28 mg/l essent el límit els 50 
mg/l,en cas de sobrepassar aquesta concentració caldria avisar als veïns, donat que 
concentracions superiors als 50mg/l poden augmentar la metahemoglobina a la sang i donar 
símptomes de rebuig a persones delicades, a infants i dones embarassades. L’arsènic es troba 
a menys de 8.5 µg/l essent el límit recomanat per l’OMS de 10 µg/l. Concentracions superiors i de 
forma continuada poden donar com a resultat l’arseniosi, un enverinament que pot portar conseqüències 
greus. Pel que fa al fluor es troba a 0, 95 mg/l essent el màxim tolerable de 1,5 mg/l. 
Concentracions superiors podrien provocar l’anomenada fluorosis que afecta al 
desenvolupament de l’esmalt de les dents sobretot en infants. 

Aquests tres indicadors són els principals problemes que afecten les xarxes d’aigua gironines 
(nitrats, arsènic i el fluor). Els dos darrers tenen a veure amb les condicions del terreny per on 
circula l’aigua, mentre que l’acumulació de nitrats està relacionada amb la contaminació del 
subsòl, bàsicament pels purins 

Taula 3.4-1: analítica de la xarxa d’aigua potable de Campllong 

Paràmetres <AP* V. Paramètric Max.** Resultat Unitats 

Paràmetres micobiològics 
Rec.Escherichia Coli B-glucuronidasa  A 0 0/100 ml 
Rec.Enterococcus A 0 0 UFC/100 ml 
Rec.Clostr.perfringens A 0 0 UFC/100 ml 
Rec.Bacteries coliformes C 0 0/100 ml 
Rec. De colònies a 22ºC C 100 55 UFC/1 ml 

Paràmetres físico-químics 
Antimoni B.1 5,0 <3,00 µg/l 
Arsènic dissolt B.1 10 <8.5 µg/l 
Benzè B.1 1,0 <1.0 µg/l 
Benzo pirè B.1 0,010 <0,01 µg/l 
Bor dissolt B.1 1,0 <0,280 mg/l 
Cadmi dissolt B.1 5,0 <0,50 µg/l 
Cianur B.1 50 <20 µg/l 
Coure dissolt B.1 2,0 <0.015 µg/l 
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Taula 3.4-1: analítica de la xarxa d’aigua potable de Campllong 

Paràmetres <AP* V. Paramètric Max.** Resultat Unitats 

Crom dissolt B.1 50 < 5 µg/l 
1,2-Dicloroetà B.1 3,0 <2 µg/l 
Fluor B.1 1,5 0, 95 mg/l 
HPA (Suma)(1) B.1 0,10 <0,1 µg/l 
Benzo(b) fluorantè B.1 -- <0.0100 µg/l 
Benzo(ghi)perilè B.1 -- <0,0100 µg/l 
Benzo(k)fluorantè B.1 -- <0,0100 µg/l 
Indè(1,2,3-cd)pirè B.1 -- <0,0100 µg/l 
Mercuri B.1 1,0 <0,500 µg/l 
Microcistina B.1 1 0,100 µg/l 
Níquel dissolt B.1 20 < 2,00 µg/l 
Nitrat B.1 50 < 28,0 µg/l 
Nitrits B.1 0,1 <0,020 mg/l 
Plaguicides B.1 0,5 <0,5 µg/l 

Organoclorats 
Aldrin B.1 0,03 <0,03 µg/l 
Dieldrin B.1 0,03 <0,03 µg/l 
Heptaclor epòxid B.1 0,03 <0,03 µg/l 
Alfa-HCH B.1 0,03 <0,030 µg/l 
Alfa-HCB B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Beta-HCH B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Lindà B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Alaclor B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Clortil dimetil B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Alfa-Endosulfan B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Pp’-DDE B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Endrin B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Beta-Endosulfan B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Pp’-DDT B.1 0,10 <0,10 µg/l 
o-p-DDT B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Endosulfan Sulfat B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Pp´-DDD B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Tetradifon B.1 0,10 <0,10 µg/l 

Triazines 
Simazina B.1 0,10 <0,019765 µg/l 
Atrazina B.1 0,10 <0,01 µg/l 
Terbutilazina B.1 0,10 <0,,015936 µg/l 
Metribuzina B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Ametrina B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Prometrina B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Terbutrina B.1 0,10 <0,10 µg/l 
Cianazina B.1 0,10 <<0,014485 µg/l 
Nitrat/50 + Nitrit/3 B.1 1 <0,1 adimensional 
Plom dissolt B.1 25 <2,50 µg/l 
Seleni dissolt B.1 10 <2,0 µg/l 
THMs  B.1 150 <40 µg/l 
Triclorometà (Cloroform) B.1 -- <0.5 µg/l 
Bromodiclorometà B.1 -- 10,1 µg/l 
Dibromoclorometà B.1 -- <10,0 µg/l 
Tribromometà B.1 -- <10,0 µg/l 
Tricloroetè + Tetracloroetè B.1 10 <0,5 µg/l 
Tricloroetè B.1 -- <0,5 µg/l 
Tetracloroetè B.1 -- <0,50 µg/l 
Alumini dissolt C 200 <20 µg/l 
Amoni C 0,50 <0,20 mg/l 
Clorur C 250 65 mg/l 
Color C 15 <5,0 mg Pt-Co/l 
Conductivitat a 20º C 2500 691 µS/cm 
Ferro dissolt C 200 <20 µg/l 
Manganès dissolt C 50 <5,00 µg/l 
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Taula 3.4-1: analítica de la xarxa d’aigua potable de Campllong 

Paràmetres <AP* V. Paramètric Max.** Resultat Unitats 

Oxidabilitat al permang C 5,0 0,3 mg/l 
PH (a 25º C) C 9,5 7,8 unit de PH 
Sodi dissolt C 200 55,8 mg/l 
Sulfat C 250 26,7 mg/l 
Terbolesa C 1 <0,20 UNF 
* L’abreviatura AP es refereix a l’apartat de l’annex I del RD 140/2003 (B.O.E. 45/03). 
** Els valors paramètrics mínims i màxims admesos pel RD 140/2003 de 07/02/03 (B.O.E. 45/03) i pel Pla de 
Vigilància Sanitària de Catalunya de juny de 2005. 
 
Font: Aj Campllong-Lab A. Girona, Salt i Sarrià de Ter SA. 

 

3.4.1.3. Usos i consums d’aigua per sectors 

A Campllong, Prodaisa va començar a gestionar el servei d’aigua l’any 1995, aleshores només 
es contava amb 20 abonats. L’any 2006 ja hi havia 63 abonats, alguns dels quals industrials. I 
a partir de l’any 2007 es veu clarament l’afectació del Polígon Les Ferreries ja que es troben un 
total de 82 abonats, dels quals 24 són d’origen industrial. 

L’ordenança reguladora de la taxa sobre el servei d’aigua a Campllong no estableix usos 
diferenciats entre el domèstic i l’industrial. Així doncs, aquesta es troba amb una sola tarifa 
diferenciada per dos blocs, un primer bloc que arriba fins el 6m3 i un segon que en marca 
l’excés. (vegeu taula següent). 

Els preus de l’any 2008 corresponen a la revisió efectuada l’any 2004 i encara vigents. 

A banda d’aquests costos cal afegir-hi el cost de conservació de comptadors i un cost lligat a la 
conservació d’escomeses.  

Taula 3.4-2: Taxa del subministrament d’aigua. Quotes any 2007. 

Ús aigua Concepte trams cost € 

Domèstic i Industrial Bloc 1 0 - 6 m3 0,4808 

 Bloc 2 > de 6 m3 0,5409 

 Quota de servei fix 4,2071 

 alta  -- 

 IVA Aigua  7% 

 IVA Comptador  16% 
Font: Prodaisa. 

 

A banda de l’ordenança municipal que determina el cost de subministrament de l’aigua potable 
segons les despeses de subministrament, gestió i inversió, hi ha per un altra costat els costos 
del cànon de l’aigua que determina l’ACA i que serveixen per fer front a les inversions de la 
pròpia Agència respecte al transport en alta de l’aigua i al mateix temps té com a finalitat 
fomentar l’ús eficient de l’aigua i estimular la reducció dels consums més elevats.  
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Font: Prodaisa. 

 

Existeixen certes bonificacions si hom determina escassetat econòmica podent sol·licitar 
ampliacions dels trams del cànon de l’aigua tal i com s’estableix per Llei. Amb aquesta 
ampliació s’afegiran 3m3 mensuals per persona als límits de consum d’aigua establert per la 
Llei, ara als 10 m3. També poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua les 
unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75% que computaran com 
a dues persones. 

 

Així mateix, l’Ajuntament de Campllong ha modificat (Octubre de l’any 2007), l’ordenança 
fiscal núm. 2. reguladora del impost sobre bens immobles, en el nou redactat s’afavoreix la 
instal·lació de sistemes d’aprofitament d’aigües plujanes ,ja que en aquells edificis que 
s’instal·lin aquests sistemes es farà una bonificació directe sobre la totalitat del impost, 
bonificant la seva incorporació en els edificis privats del municipi. 

Al mateix moment, també s’ha modificat l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost 
sobre construccions, obres i instal·lacions; en la qual s’indica en l’article 8.2.1. i 8.2.2., el 
següent: 

 

 

8.2.1.- Construccions, obres i instal·lacions que s’executin de forma No simultània a les 
edificacions:  

(…) 

b) Sistemes d’aprofitaments d’aigües pluvials: es bonificarà el 90 % de la quota. 

 

8.2.2- Construccions, obres i instal·lacions que s’executin de forma simultània i conjunta a les 
d’edificació: 

A) HABITATGES: 

(...) 

b) Sistemes d’aprofitaments d’aigües plujanes de l’edifici: 

- Instal·lacions que comportin aprofitaments mínim de 0’25m3/ m2 de coberta: 20 % de la 
quota total de l’impost. 

- Instal·lacions que no assoleixin l’aprofitament mínim indicat de 0’25m3/m2 de coberta: el 
percentatge (%) de bonificació a aplicar es calcularà prorratejant-lo proporcionalment 
respecte del coeficient del 20% fixat al paràgraf precedent. 

 

B) CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS SITUADES EN SÒL URBÀ INDUSTRIAL I INSTAL·LACIONS 
AGRÍCOLES I RAMADERES 
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Figura 3.4-1: Volums d’aigua posats en xarxa. Any 2007 
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(...) 

b) Sistemes d’aprofitaments d’aigües plujanes de l’edifici: 

- Instal·lacions que assoleixin un rendiment mínim de 0’25m3/m2: 20 % de bonificació sobre 
la quota total  

- Instal·lacions que NO assoleixin un rendiment mínim de 0’25m3/m2: el percentatge (%) de 
bonificació a aplicar es calcularà prorratejant-lo proporcionalment respecte del coeficient del 
20% fixat al paràgraf precedent. 

 

La distribució del consum d’aigua potable posada a xarxa es pot diferenciar en 3 sectors. Per 
un costat l’Industrial, per l’altra al municipal i finalment al sector domèstic. En tots els sectors 
existeix un augment conforme s’acosten els mesos d’estiu. És evident l’afectació de l’increment 
d’usos (reg, piscina), i una petita part d’increment de població durant aquest mesos fet que 
comporta augmentar la despesa en consum d’aigua. 

Igual que a moltes altres poblacions, les despeses de consum d’aigua de l’administració local 
no es comptabilitzen. Sovint els ajuntaments queden exclosos del cost de l’aigua reflectit en el 
mateix document de concessió administrativa del servei. Per aquest motiu moltes boques de 
subministrament de l’ajuntament (equipaments, regs, etc.) no disposen de comptadors i, per 
tant, no es pot fer una estimació del consum d’aigua municipal. 

Si s’agafen com a referència el consum real de l’any 2007, diferenciat per mesos, es pot 
observar l’efecte estacional del consum d’aigua. Doblant durant els mesos d’estiu el consum 
dels mesos d’hivern. 

 

Per finalitzar el punt d’abastament d’aigües en el municipi, es presenten els resultats de les 
preguntes relacionades amb l’abastament d’aigua de l’enquesta de participació, la qual es creu 
que pot complementar tota la informació que s’ha donat fins el moment. Els resultats són el 
següents:  

Figura 3.4-2: Té problemes amb l’abastament de 
l’aigua potable? 
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Figura 3.4-3: Té problemes amb la 
qualitat de l’aigua potable? 
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Els resultats anteriors de l’enquesta de participació mostren que en el municipi no hi ha problemes 
amb l’abastament d’aigua. 

Pel que fa a la qualitat d’aquesta aigua, les respostes són similars a l’anterior pregunta, la majoria 
d’enquestats no tenen problemes amb la qualitat de l’aigua 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong 
 

3.4.1.4. Pèrdues 

En totes les xarxes d’aigua hi ha un desfasament entre els volums d’aigua posats a la xarxa 
respecte els volums facturats.  

Cal recordar que les pèrdues es poden ocasionar per varis motius. De manera accidental per 
rebentades a la xarxa pública; pel buidat de trams de canonada per a reparacions; pèrdues 
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donades pel mateix estat actual de la xarxa, petites rebentades, o escapaments que estan 
repartides per tota la xarxa subterrània i que no són prou grans com per localitzar-les 
fàcilment. També existeixen els volums d’aigua que passen pel comptador sense que quedin 
registrats, son els anomenats subcontatges, és a dir petits passos d’aigua, que pel petit cabal 
que passa son insuficients com per fer voltar el marcador. També es podrien incloure les 
possibles ocasions en que es pugui disposar dels hidrants. Finalment, també s’inclourien les 
possibles connexions fraudulentes no detectades. 

 

A Campllong la xarxa té un grau d’eficiència que cal prendre’n nota. I és que no és un fet aïllat 
que les pèrdues es situïn per sobre del 50%, sinó una constant al llarg dels darrers anys. En 
uns moments com l’actual on els problemes de manca general d’aigua és una realitat, la 
situació actual del municipi no va en la direcció d’unes bases de comportament sostenible. 

Figura 3.4-4: Pèrdues a la xarxa d’aigua potable 
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Font: Prodaisa. 
 

En la figura superior es pot observar la gran quantitat de pèrdues que hi ha la xarxa d’aigua de 
Campllong. No s’ha comptabilitzat l’any 2006 per manca de dades del darrer trimestre. D’una 
manera preocupant es pot observar com hi ha més pèrdues a la xarxa que no pas aigua que 
s’acaba per consumir.  

Els percentatges de pèrdues són els següents: any 2004: 56,5%, any 2005: 51,6%, any 2007: 
55,2% 

Es pot analitzar la situació a Catalunya a partir de la informació procedent de la Comissió de 
Preus, i també de les entrevistes realitzades durant la redacció del Pla sectorial d’abastament 
d’aigua a Catalunya, es pot estimar que el rendiment mitjà de les xarxes de distribució d’aigua 
a Catalunya està a l’entorn del 75 %. Aquest valor és una mitjana ponderada, en què les grans 
poblacions (amb rendiments usualment millors) tenen més pes. Aquest rendiment mitjà pot 
qualificar-se d’acceptable, si bé es pot millorar. Normalment s’accepta com a rendiment òptim 
el que se situa entorn del 85 %, si bé existeixen al nostre país alguns serveis encara més 
eficients. Val a dir que, això no obstant, la comparació entre diferents serveis no pot fer-se 
sense analitzar-los detalladament, ja que el rendiment depèn de molts factors que canvien 
d’un servei a un altre:estacionalitat dels consums, dispersió o concentració dels abonats, i 
altimetria de la xarxa.  

Per tant, el rendiment pot utilitzar-se només com un primer indicador, de caire general, de 
l’eficiència d’un servei d’abastament d’aigua. La situació a les petites poblacions, en general, 
és força pitjor que el que apunten aquests valors mitjans. Per començar, hi ha un dèficit molt 
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important en el control dels cabals introduïts a la xarxa:en més del 40 % d’aquests nuclis, els 
cabals no es mesuren, cosa que impossibilita que el gestor,normalment el mateix ajuntament, 
pugui avaluar el rendiment i l’eficiència de la xarxa d’abastament. D’altra banda, els 
rendiments dolents no són extraordinaris: una de cada cinc xarxes analitzades en el Pla 
sectorial d’abastament presentava un rendiment inferior al 60 %. Aquesta situació 
desfavorable en els petits municipis no queda gaire reflectida en el còmput global, atès que la 
seva baixa població té molt poc pes en les mitjanes ponderades. No obstant això,representen 
una realitat territorialment molt estesa i que té repercussions econòmiques importants, ja que 
pot induir costos innecessaris d’inversió en infraestructures d’abastament en alta.  

Així, a partir de l’any 2009 serà obligatori que els ajuntaments amb menys de 5.000 habitants 
tinguin redactats uns plans directors de la xarxa d’abastament d’aigua, aprovats en ple 
municipal, en què es detalli les fuites i les pèrdues descontrolades d’aigua, que planifiquin les 
infraestructures necessàries per millorar el sistema i la qualitat de l’aigua i el manteniment i el 
preu que han de pagar els usuaris amb la incorporació de les despeses que comporta portar 
aigua a les cases. Per a la redacció d’aquests plans, l'ACA ja va obrir l’any passat una línia 
d’ajuts per als municipis que iniciessin la redacció dels plans. 

 

3.4.1.5. Fonts 

Al municipi de Campllong quan es parla de fonts a l’article 72 del POUM se n’assenyala la seva 
protecció i es contempla que aquelles fonts localitzades en sòl no urbanitzable mantindran una 
protecció urbanística radial de 50m, on a l’interior del cercle definit no s’admetrà cap tipus de 
construcció a excepció de les obres fetes per a millora de l’entorn de la font. 

Malgrat la norma urbanística, no es té coneixement de fonts en sòl no urbanitzables que 
estiguin en ús. Si, però, de dues fonts urbanes, per un costat la font situada a la Plaça 
Catalunya i per altra la font del carrer Sant Jordi, al parc infantil, ambdues connectades a la 
xarxa d’aigua potable. 

Cal tenir molt present que les masses d’aigua del municipi de Campllong estan afectades per la 
vulnerable contaminació de nitrats d’origen agrari (Directiva 91/676/CEE i normativa 
derivada). Per això és molt probable que la majoria de recursos hídrics estiguin en índexs 
superiors de nitrats pel consum humà. Paral·lelament, altres aspectes com les concentracions 
de Sulfur i arsènic que afecten a les captacions d’aigua potable intermitentment, és fàcil que 
tinguin un lligam amb la qualitat de les captacions d’aigua.  

La manca d’uns anàlisis permanents fora de l’ús d’aigua potable de xarxa, porta a ser cautelós 
a l’administració i no se n’ha de recomanar l’ús per consum humà. 

A banda de la xarxa d’aigua potable, l’ajuntament no realitza cap més anàlisis de les aigües del 
municipi 

 

3.4.1.6. Pous 

Al municipi de Campllong hi ha un total de 46 captacions legalitzades al registre de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, tot i que pot ser que n’hi hagin més però que no estiguin convenientment 
registrats. La majoria de captacions es destinen a usos de reg agrícola, seguit pels domèstics 
amb les seves variants d’usos i només dues captacions es destinen a usos industrials. 

Totes les captacions es troben en l’anomenada Conca del Ter i les seves rieres. 

Taula 3.4-3: Registre d’Aigües de l’ACA sobre volum d’aigua concedit 

Ús Número de captacions Volum màx. Anual en milers de m3 

ALTRES 2 9.000 

DOMÈSTIC 5 >9.500 

AGRICOLA 4 17.601 
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Taula 3.4-3: Registre d’Aigües de l’ACA sobre volum d’aigua concedit 

Ús Número de captacions Volum màx. Anual en milers de m3 

ABASTAMENT 2 21.835 

REG I AGRÍCOLA 6 73.280 

INDUSTRIAL 8 120.882 

REG AGRÍCOLA, DOMÈSTIC I 
RAMADER 

4 277.163 

REG 14 >1.275.000 
Font: ACA. 15-oct-2007. 

 

Es completa aquest punt amb l’enquesta de percepció ciutadana,en la qual es va preguntar, 
per tal de veure la situació dels pous en el municipi, si l’enquestat disposava de pous. Els 
resltats han estat els següents: 

Figura 3.4-5: Disposa d’algun pou propi? 
NS/NC

0%

No
37%

Si
63%

Si
No
NS/NC

 

La majoria dels enquestats/des disposen de pou propi. Aquesta majoria que si en 
disposen, coincideix amb els habitants que viuen a fora del nucli urbà de Campllong. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 

 

3.4.2. Aigües residuals 

Les aigües residuals són les aigües utilitzades procedents d’habitatges, instal·lacions 
comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, que s’aboquen, a vegades amb 
aigües d’altra procedència, als sistemes comunitaris de sanejament o a les lleres públiques. 

EL sanejament urbà de Campllong va a parar a l’EDAR situada dins les instal·lacions de 
l’empresa “La Selva”. En aquesta EDAR també s’hi tracten tant els residus de la industria com 
de l’àmbit domèstic, i és que el poble de Campllong està pendent d’executar una nova EDAR 
que tracti exclusivament les aigües domèstiques, d’aquesta manera es contempla en el PSARU 
de l’ACA on referent a les dades relacionades amb el Programa de Sanejament d’Aigües 
Residuals Urbanes, i respecte a les inversions que l’ACA destina als municipis, hi ha pendent de 
realitzar el sistema de sanejament nou per la part no industrial de les aglomeracions de 
Campllong i Riudellots valorat en 1.513.000€ en el període 2006-2008.  

 

Per una altra banda, el Sector Industrial de “Les Ferreries” disposa d’un sistema de 
clavegueram que és conduït mitjançant un col·lector fins al Polígon de Polingesa de Riudellots 
de la Selva, per finalment anar a parar a l’EDAR de Riudellots, i rebre el posterior tractament 
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3.4.2.1. Els abocaments 

A Campllong, els abocaments d’aigües residuals poden ser únicament de dos tipus. O bé 
abocaments directes al domini públic hidràulic, l’autorització dels quals és competència de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, o bé els abocaments a la xarxa de clavegueram, l’autorització 
dels quals és competència de la mateixa Agència per bé que la connexió a la xarxa n’és 
municipal. 

Referent a l’ús de la xarxa de sanejament existeix l’ordenança fiscal referent a la taxa pels 
serveis de clavegueram. On el fet imposable és la utilització del servei de clavegueram i també 
la vigilància de clavegueres particulars. 

Referent als expedients d’autorització d’abocaments de l’Agència Catalana de l’Aigua al 
municipi de Campllong, hi ha les empreses Paviments julià SL, Joaquim Albertí SA, Dionís 
Frigole Esteva, Ajuntament de Campllong (urb Sector Ind. Les Ferreries), Farbos sccl i 
Formigons Alsina sl, totes elles disposen de les autoritzacions pertinents. 

Pel que fa a les autoritzacions ambientals, les activitats incloses en l'annex I de la Llei 3/1998, 
de la intervenció integral de l'administració ambiental (LIIA) han de disposar per al seu exercici 
d'una autorització ambiental que inclou les mesures necessàries per a la protecció del medi 
ambient i les corresponents a la prevenció d'incendis, d'accidents greus i de protecció de la 
salut, així com les determinacions sobre sorolls, vibracions, escalfors i olors.  

Aquestes autoritzacions ambientals s'han de sol·licitar tant per a la implantació de noves 
activitats com per a tot canvi que s'hi pretengui introduir en les mateixes un cop autoritzades, 
així com per a l'adequació a la LIIAA de les activitats existents. Les resolucions administratives 
mitjançant les quals s’han atorgat les autoritzacions ambientals als establiments de Campllong 
han estat les següents: Can Feliu de Campllong, sl i Granges Vidal, sl, segons consta al 
registre de l’ACA en data de novembre de 2007. 

 

3.4.2.2. El sistema de clavegueram 

El sistema de clavegueram de Campllong està constituït per una xarxa de col·lectors que 
recullen les aigües residuals del municipi i son conduïdes al col·lector principal que segueix la 
riera de Campllong. A través d’una estació de bombeig van a parar a l’estació depuradora 
situada dins la fàbrica La Selva. Un altra ramal s’incorpora a la depuradora recollint la part alta 
del carrer del Camí i vorejant l’industria La Selva en la part nord fins anar a parar a la 
depuradora. Les aigües tractades provenen exclusivament del municipi. Això sí, son aigües 
d’origen Industrial i d’ús domèstic de la població del nucli de Campllong.  

Aquesta és una situació no preferible per l’ACA, al barrejar en una mateixa depuradora usos 
industrials i domèstics. La situació, però, ha portat a l’Ajuntament a prendre la decisió de 
connectar-se a la depuradora de l’empresa La Selva, per tal de donar una sortida temporal a la 
problemàtica dels abocaments d’aigües residuals. Mentrestant, l’ajuntament intenta trobar 
altres solucions per poder establir una situació de normalitat pel que fa la gestió de les aigües 
residuals domèstiques. Així doncs, en l’actualitat és l’empresa La Selva la qui es fa responsable 
del manteniment i bon ús de la planta depuradora, mentre que l’ajuntament es fa càrrec de les 
despeses d’eliminació dels fangs. 

És la mateixa empresa La Selva qui es fa càrrec de l’explotació de la planta depuradora. 

La xarxa de sanejament i col·lectors de Campllong és mantinguda per l’ajuntament i recull les 
aigües domèstiques i industrials del sector del nucli. 

 

Pel que fa la zona de les Ferreries la xarxa de clavegueram és bombejada i canalitzada fins 
l’EDAR de Riudellots de la Selva situada al polígon de Políngesa, situat aproximadament a una 
distància de 1,5 quilòmetres. En aquest cas l’administració actuant és la mateixa ACA mentre 
que DAM aigües és qui en té la gestió. La incorporació d’aigües residuals assimilables a 
urbanes a l’EDAR de Riudellots de la Selva provinents del municipi de Campllong va ser 
autoritzat a finals de l’any 2004 per part de l’ACA amb unes quotes d’abocaments de no 
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sobrepassar els 25m3 diaris el primer any i els 50m3 el segon any. Malgrat aquesta autorització 
l’ACA sempre ha anotat la necessitat de trobar una solució a la depuració de les aigües 
domèstiques conjuntament amb Riudellots de la Selva, i per altra banda una estació 
depuradora pròpia pel polígon de Les Ferreries. 

 

Com ja s’ha comentat, l’estació depuradora està ubicada a l’empresa La Selva al nucli de 
Campllong i dona servei a l’àrea urbana des de la carretera C-25 fins a dalt de tot del carrer 
Remei, a l’església de sant Quirze i Santa Julita. 

La construcció de la depuradora es va realitzar entre els anys 1987-1989 i es va inaugurar el 
29 de juny de l’any 1989. Es troba situada dins la mateixa parcel·la on hi ha ubicada l’empresa 
La Selva, a la part sud-oest a tocar del torrent de Campllong o també anomenat Palanca. Des 
d’aleshores s’ha anat fent el manteniment oportú, però la gran millora ha estat quant a finals 
de l’any 2007 va entrar en funcionament un procés a la sortida per millorar la precipitació de 
sòlids, a través d’un procés de captació de fòsfor i una centrífuga pels fangs. Té un cabal de 
disseny de 350m3/dia amb un dimensionament pel que fa als habitants equivalents de fins a 
3.500 hab. El destí final de l’afluent és el torrent Palanca, mentre que els fangs (30 Tn 
mensuals) de la depuradora són enduts per l’empresa Burés que n’és l’empresa autoritzada. 

Existeix una estació de Bombeig situada al costat de la riera de Campllong amb l’encreuament 
amb el carrer Església. 

Fotografia 3.4-1: vista EDAR de Campllong 

 
Font:pròpia 

 

L’entrada diària de m3 a la planta és de 360, d’aquests, l’11% son d’origen domèstic, mentre 
que la resta prové del funcionament de la indústria La Selva. Com que la indústria té un règim 
molt estable de funcionament, les variacions estacionals que hi pugui haver de la població a 
Campllong no afecta de cap manera el funcionament de la planta. 

Actualment no es donen usos a l’aigua regenerada, sinó que s’aboca directament a la riera de 
Campllong o Palanca i serveix per regeneració de l’aqüífer. 

La planta de tractament està composta d’un emissari d’entrada, un procés de filtratge a través 
d’un tamisat per després passar a un separador de greixos fet per decantació. El següent pas 
es dona en un recipient de 320 m3 on s’homogeneïtza a través de l’ incorporació d’aire. A 
continuació s’acumula en una bassa de 540m3 on es realitza el procés biològic, per acabar en 
un decantador de 65 m3. Finalment després d’una captació de fòsfor i una centrifugació dels 
fangs, l’aigua resultant és derivada a la llera pública. 

Del tractament de les aigües residuals en resulten els fangs. Aquests són gestionats per 
l’empresa Burés P. SA, qui també en fa l’analítica.  
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Cal destacar l’increment espectacular que ha tingut la generació de fangs a partir de finals de 
l’any 2007. Segons fonts de la mateixa empresa, abans d’entrar en funcionament el 
tractament de captació de fòsfor i la centrífuga de fangs, la quantitat de llot generat se 
l’enduien amb un parell de viatges de camions l’any, mentre que un cop ha entrat en 
funcionament aquest sistema la presència de camions és d’un cop per setmana. El mes de 
gener de l’any 2008 s’han generat 28,2 tones de fangs. 

A banda de la depuradora de “La Selva”, i la l’EDAR de Riudellots, existeixen altres 
depuradores regulades per les pròpies industries depenent de l’activitat industrial que duen a 
terme, així com autoritzacions d’abocament per part de l’ACA de les empreses Paviments Julià 
S, Joaquim Albertí SA, Dionís Frigolé Esteva, Farbos SCL i Formigons Alsina SL. 

 

Pel que fa al tractament de les aigües de clavegueram de la zona del polígon industrial de Les 
Ferreries el sistema de sanejament és derivat fins a la depuradora del polígon industrial de 
Riudellots de la Selva. Aquesta va entrar en funcionament l’any 1998 després de varies 
millores, ocupa 6.597m2 i es va dissenyar per una població de 8.733 habitants i un cabal diari 
de 1.612m3. Es troba situada en el paratge denominat Veïnat de l’Estació. Després d’arribar a 
través del col·lector principal a la planta, les aigües residuals realitzen un circuït on a través 
d’un tractament biològic d’aeració prolongada finalment és evacuada al riu Onyar. 

La línia d’aigua consta de pou de gruixuts, estació de bombament, pretractament, aeració, 
decantació secundaria i sortida de l’aigua. Mentre que la línia de fangs s’inicia en la purga del 
decantador, té sitja de fang, espesseïdor i deshidratació mecànica mitjançant decantador 
centrífug. La planta es completa amb l’edifici de control bufador i deshidratació. 

Donada les característiques de les aigües es porta a terme un tractament de desnitrificació en 
el reactor. De cares a l’any 2008 està previst fer obres de millora per tal d’eliminar el fòsfor, 
aplicant clorur fèrric per fer-lo precipitar. 

A banda del col·lector que recull les aigües del Polígon i del nucli urbà també arriben les aigües 
residuals del polígon Industrial Les Ferreries, del municipi de Campllong. A més de l’entrada 
puntual de 4-5 cubes amb l’autorització pertinent. Cal tenir present que al voltant del 70% de 
l’entrada d’aigües brutes són d’origen industrial, mentre que només un 30% són d’ús 
domèstic. 

Els fangs resultants, per tant, poden dur concentracions importants de metalls pesants degut a 
les característiques de les indústries com ara les farmacèutiques, de tractament galvànics o 
cromats. Això fa que el destí final dels fangs sigui o bé la planta d’assecat de Granollers o bé 
l’abocador de Cruïlles. A l’EDAR de Riudellots els pes de l’entrada d’aigües residuals provinents 
d’indústries ve a ser d’un 70%, mentre que les d’origen domèstic el 30% restant. Això fa que 
durant el mes d’agost que és quant moltes de les empreses fan vacances, el volum tractat a la 
planta pot arribar a disminuir un 50%, així com també durant 1-2 setmanes de Nadal. 

Malgrat que l’entrada d’aigües brutes a la depuradora de Riudellots està afectada per l’entrada 
d’aigües pluvial, hem de dir que les provinents del sector de els Ferreries estan ben separades 
i no son les causants en part d’aquest increment. 

 

3.4.2.3.1 Reutilització d’aigües regenerades de l’EDAR de La Selva 

No hi ha reutilització d’aigües regenerades. L’aigua tractada de l’EDAR s’envia a la riera i 
serveix per reompliment de l’aqüífer. 

Per la seva banda l’EDAR de Riudellots, que rep les aigües brutes del sector de les Ferreries, 
reutilitza parcialment les aigües regenerades per usos interns de neteja. Essent aquest 
percentatge entre un 2 i un 4% de l’aigua residual depurada. 
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3.4.3. Aigües plujanes 

A Campllong existeix una bona separació de les aigües de pluja. Les obres de millora que s’han 
anat fent al nucli i les ampliacions de la zona urbana han tingut present la separació entre 
aigües de pluja i les aigües de clavegueram. Repartits pels carrers, els embornals arrepleguem 
l’aigua que es canalitzada fins a evacuar-la a la riera de Campllong que travessa el poble. En el 
document del POUM de Campllong hi figuren en detall les canalitzacions dels serveis, de forma 
exemplar. 

 

Les aigües plujanes tenen una forta incidència en les rieres del municipi, és bàsicament 
aquesta situació la que va portar a la delegació del Govern a comunicar l’any 2005 la 
classificació del municipi de Campllong com de risc d’alt i de tenir l'obligatorietat d'elaborar el 
manual d'actuació per inundacions. Atenent la recomanació l’Ajuntament de Campllong va 
sol·licitar per ple el 18 de desembre de 2007 una subvenció al departament d’interior de la 
Generalitat per tal de poder redactar el pla INUNCAT.  

Campllong és un municipi planer, amb un desnivell suau que pot anar des de la cota 98 de la 
zona de Can Dionís, fins a la cota 130 al veïnat de Can Canyet. La zona Oest i sud-Oest és on 
es poden trobar la major part de recs i rieres, com ara el rec Madral, la riera de Gotarra, la 
riera de Bernaula i la riera Seca, mentre que dins el casc urbà i hi ha la riera de Campllong.  

La riera de Gotarra és la riera amb més cabal i que de forma permanent i baixa més o menys 
aigua, metre que la resta de recs i rieres son intermitents depenent  de l’època de l’any. En 
l’àmbit rústec les aigües plujanes acaben per desplaçar-se a les rieres, mentre que en l’àmbit 
urbà l’aigua és canalitzada a través d’un sistema de sanejament d’aigües netes fins a la riera 
de Campllong. Les intervencions urbanístiques noves a Campllong i la remodelació de la zona 
més consolidada s’han portat a terme tenint present un sistema de separació d’aigües netes i 
aigües brutes. Aquest fet és un gran avantatge donat que aquestes aigües plujanes no arriben 
a la planta depuradora i per tant no s’han de tractar. Per tal de garantir la connexió 
corresponent a les xarxes d’aigües pluvials i de sanejament, l’ajuntament fa situar les arquetes 
registrables en un lloc visible identificant-les per colors, el verd per les pluvial i les negres per 
les aigües brutes, o bé amb una llegenda per a cadascuna d’elles. 

De la visita in situ durant el mes de gener a la riera de Campllong, es va poder observar 
l’estancament de l’aigua en certs punts, i concretament davant del CT del carrer Rectoria a 
tocar la riera de Campllong, l’aigua estava putrefacta, amb un color blau-fosc-negre 
possiblement originari d’un abocament d’aigües brutes. Això pot fer indicar o bé la connexió 
directa a la riera d’algun punt d’abocament d’aigües brutes o un tipus d’accidentalitat d’un 
sobreeixidor o altra motiu. 

 

Com s’ha comentat anteriorment, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2 bonifica aquells 
edificis que instal·lin sistemes d’aprofitament de les seves aigües pluvials. 

 

3.4.4. Recs urbans 

Els recs urbans entesos com a canalitzacions fetes per l’home per aprofitaments de reg a 
l’horta, o bé per processos industrials, no són presents dins el nucli urbà de Campllong.  

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Campllong 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  171 

3.4.5. Balanç de l’aigua 

Figura 3.4-6: Balanç de l’aigua a Campllong 

 
Font: Elaboració pròpia 
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B. Diagnosi estratègica de l’aigua 

3.4.7. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica 

Recursos hidrològics condicionats a l’estructura geològica 

La zona hidrològica compresa per les rieres de Gotarra, Verneda i Benaula, és una mostra típica 
de les rieres mediterrànies de cabal variable, en aquest cas formant part d’una conca interna com 
la de l’Onyar. Aquest aqüífer és lliure i està format per sorres i graves amb petits percentatges de 
llims i argiles, el màxim gruix pot arribar a 20metres.  

 

Campllong, Sant Andreu Salou i Riudellots de la Selva són municipis totalment inclosos en aquesta 
conca. L’àrea que drenen aquestes rieres és de 14.676Ha. Alhora de valorar les pressions sobre 
aquestes masses d’aigua es pot dir que està prou comprovat l’estat quantitatiu d’extracció i les 
afeccions a la piezometria de l’aqüífer al·luvial de l’Onyar considerant un risc alt pel que fa al seu 
estat químic i d’extraccions. 

 

 

Previsió d’un estudi detallat sobre inundabilitat 

Per altra banda la informació sobre inundabilitat a Campllong cal que sigui estudiada 
específicament en el marc dels estudis de l’INUNCAT. Malgrat que la zona urbana amb el pas de la 
riera de Campllong sembla no tenir incidència, si que en té tota la zona de rieres com ara la 
Gotarra i l’àrea d’influència de l’Onyar.  

 

Únicament es disposa de la delimitació de les zones potencialment inundables des d’un punt de 
vista geomorfològic. Això vol dir zones que per la seva topografia natural poden ser susceptibles 
de patir inundacions, però aquest extrem s’hauria de confirmar i quantificar amb un estudi 
d’inundabilitat detallat. L’ajuntament ja està treballant en aquest sentit i cal arribar fins al final del 
procés. 

 

 

Xarxa de distribució, connexió baixada dipòsit Ferreries 

Pel que fa al subministrament d’aigua potable, els veïns de Campllong han vist com els problemes 
de qualitat de l’aigua s’han solucionat amb la posada en funcionament de la connexió de la 
canonada del Consorci costa Brava provinent de Cassà de la Selva. 

 

Un cop a Campllong, la barreja d’aigües s’hauria de realitzar al dipòsit de les Ferreries, amb la 
incorporació de l’aigua dels pous 1 i 2 a través de la canonada existent. Mentre que per tornar a 
baixar l’aigua del dipòsit de les Ferreries fins al nucli caldria construir una nova canonada. 
D’aquesta manera es garantiria la qualitat de l’aigua a partir de la barreja d’aigües al dipòsit de les 
Ferreries sense necessitat de fer dos connexions de la canonada del consorci, una cap a les 
Ferreries i l’altra cap al nucli.  
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Excel·lent separació d’aigües pluvials 

Campllong disposa d’una instal·lació moderna de separació d’aigües brutes i d’aigües netes, o 
pluvials. L’oportunitat que pel nucli urbà hi transcorri la riera de Campllong permet canalitzar 
l’aigua recollida en els trams urbans al curs fluvial. Aquesta bona infraestructura permet que la 
depuradora només hagi de tractar aigües brutes, millorant la seva eficiència. 

 

Bon tractament de les aigües residuals malgrat la situació administrativa 

Mentre per un costat l’EDAR que rep les aigües residuals del nucli de Campllong té un disseny 
òptim, amb un tractament de les aigües molt acceptable, Campllong disposa d’una situació 
anòmala pel que fa la gestió  de les aigües residuals, i és que portar les aigües a tractar en una 
depuradora particular-industrial no entra dins els esquemes de la pròpia ACA. La situació 
d’urgència de donar una solució al tractament de les aigües residuals ha portat a aquesta situació 
que s’ha d’entendre com a temporal i de caràcter urgent. 

 

Cal buscar solucions el més immediates possible per tal de regularitzar aquesta situació, les quals 
estan en estudi. 

 

Per altra banda s’ha de destacar la solució d’aportar les aigües residuals de la zona industrial de 
les Ferreries fins a l’EDAR de Riudellots de la Selva. 

 

Índex descontrolat de pèrdues a la xarxa 

Mentre que la mitjana de pèrdues a la xarxa d’aigua potable a Catalunya es situa al voltant del 
27%, al municipi de Campllong sobrepassa el 50%. I no es tracta pas d’un fet puntual fruit d’una 
averia ò descàrrega. Es tracta d’una constant en els darrers anys, situant-se inclús per sobre els 
m3 perduts en front els m3 facturats. 

 

Baixa qualitat de l’aigua 

Segons les analítiques de l’any 2006 i 2007 és una constant el sobrepassar els valors límits 
referents als continguts de nitrats, fluor, arsènic i ferro. Aquesta tendència es pot tombar un cop 
posada en funcionament la connexió amb l’aigua del Pasteral provinent de la connexió amb 
l’arteria Costa Brava. Caldrà estar atent i portar un bon control de les barreges d’aigües per tal 
d’aconseguir una aigua amb nivells paramètrics correctes. 
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3.4.8. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats 

Punts forts 

La connexió a la xarxa d’aigua potable del Consorci Costa Brava, per contribuir a millorar la 
qualitat de l’aigua pel consum humà 

La bona separació d’aigües brutes i netes la xarxa de clavegueram 

El tractament de les aigües residuals del sector industrial es realitza a l’EDAR del polígon 
industrial de Riudellots de la Selva  

 

Punts febles 

La qualitat de l’aigua d’abastament en els pous del municipi 

L’alt consum de recursos hídrics a que està sotmeses les capes freàtiques del municipi 

La manca d’una gestió separada de les aigües residuals domèstiques del municipi 

 

Oportunitats 

La millora en la qualitat de l’aigua un cop efectuada la barreja entre els abastaments propis i 
l’aigua que provingui del Ter 

El canvi del clima pot acabar influint en la qualitat de vida de la gent. Per tant començar a 
generar canvis de conducte en l’ús de l’aigua ha de servir per valorar-la en el seu punt just 

La Modificació de l’ordenança fiscal núm. 2, bonifica la instal·lació de sistemes d’aprofitament de 
captació l’aigua de la pluja 

 

Amenaces 

L’alta capacitat d’extracció de recursos hídrics a partir de les concessions autoritzades sobretot 
per reg agrícola 

L’alt índex de m3 perduts a la xarxa, sobrepassant fins i tot el volum de m3 consumits 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

El polígon està pendent de connectar-se a la Depuradora de Riudellots de la Selva 

 

Punts febles- Amenaces 

L’aigua de boca no és potabl 

L’ACA no garanteix la qualitat de l’aigua 

El % de pèrdues de la xarxa d’abastament hauria de millorar 

El polígon industrial de Ferreries aboca aigües residuals directament a la riera 
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3.5. Contaminació atmosfèrica. Balanç d’emissions 

A. Memòria descriptiva 

L’atmosfera és essencial per a la vida i, per tant, les seves alteracions tenen una gran 
repercussió en l’home i els éssers vius en tots els racons del planeta. És un mitja molt complex 
i la situació és encara més difícil d’estudiar quan es barregen emissions d’origen humà en 
grans quantitats com està succeint darrerament. 

Una atmosfera contaminada pot malmetre la salut de les persones i afectar la vida de plantes i 
animals, però a més poden produir composicions químiques a l’atmosfera que poden acabar 
per canviar el clima, produir pluges àcides o destruir l’ozó, per posar alguns exemples. Tres 
milions de persones moren cada any pels efectes de la contaminació atmosfèrica (Font OMS, 
The Lancet l'any 2004). L’atmosfera és una i per tant sempre ens acaba per afectar.  

Per estudiar la situació de l’atmosfera a Campllong cal considerar d’una banda les emissions, 
contaminants emesos per una font determinada, i d’altra banda les immissions és a dir els 
contaminants a l’aire que afecten a diferents receptors. 

 

3.5.1. Anàlisi dels principals focus emissors i estimació de les emissions 

Resulta útil diferenciar els contaminants en dos grans grups amb el criteri de si han estat 
emesos per fonts conegudes o s’han format a l’atmosfera. Així tenim: 

• Contaminants primaris. Aquells procedents directament de les fonts d’emissió, ja siguin 
fixos (processos industrials, activitats domèstiques,comercials) i emissors difusos 
(principalment del trànsit). Per exemple: SO2, H2S, NO, NH3, CO, CO2, HCl, HF, PST, etc. 

• Contaminants secundaris. Aquells originaris en l’aire per interacció entre dos o més 
contaminants primaris, o per a les seves reaccions amb els elements normals de 
l’atmosfera. Per exemple: O3, SO3, H2SO4, NO2, HNO3, etc. 

En el cas objecte de l’estudi es prendran en consideració els contaminants d’origen humà. 
D’aquestes fonts, les més remarcables són el trànsit motoritzat, els processos industrials i les 
fonts domèstiques i de serveis. 

Les emissions a partir del transport s’han calculat a través de les característiques de la 
mobilitat en el territori municipal. En canvi, pels sectors industrial i domèstic les emissions de 
contaminants s’han estimat a partir dels consums de combustibles d’origen fòssil. 

Cal tenir en compte que bona part de l’energia consumida prové de fonts elèctriques, que no 
s’han comptabilitzat a l’hora de calcular les emissions. 

Per altra banda s’ha tingut present la contaminació provinent dels processos industrials i 
d’activitats sotmeses a controls atmosfèrics. S’entén per activitats potencialment contaminants 
de l’atmosfera aquelles que, per la seva pròpia naturalesa o pels processos tecnològics 
emprats, constitueixen o poden constituir un focus de contaminació atmosfèrica. 

 

3.5.1.1. Classificació de les activitats industrials 

D’acord amb el seu grau potencial de contaminació, està en règim transitori entre la 
classificació establerta al Catàleg d'Activitats Industrials Potencialment Contaminants de 
l'Atmosfera (CAPCA) i la de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de 
l’Administració ambiental (LIIAA).  

El CAPCA és una eina documental que classifica les activitats potencialment contaminants de 
l’atmosfera per sectors d’activitat (energia, mineria, siderúrgia i foneria, metal·lúrgia no 
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fèrrica, química, tèxtil, etc..) i en funció del tipus i quantitat de contaminant emès. A 
continuació es recullen els grups que estableix el CAPCA: 

• Activitats Grup A Indica les activitats amb un elevat grau potencial de contaminació a 
l’atmosfera. 

• Activitats Grup B Indica les activitats amb un moderat grau potencial de contaminació a 
l’atmosfera. 

• Activitats Grup C Indica les activitats amb un baix grau potencial de contaminació a 
l’atmosfera. 

 

La LIIAA comporta la instauració d’un nou model de classificació de les activitats potencialment 
contaminants en funció de la incidència ambiental que puguin tenir sobre diferents vectors 
ambientals (atmosfera però també aigua, residus, etc.), distingint aquests tres grups: 

• Activitats Annex I Indica les activitats amb un alt potencial contaminant. 
• Activitats Annex II (II.1 i II.2) Indica les activitats amb un moderat potencial 

contaminant. 
• Activitats Annex III Indica les activitats amb un baix potencial contaminant. 

La LIIAA, que va entrar en vigor el 30 de juny de 1999, suposa la introducció d’un nou règim 
d’intervenció administrativa a Catalunya. Les activitats existents a la seva entrada en vigor 
disposen d’un període per adequar-se a les seves exigències. En el moment que les activitats 
existents s’hagin adequat a la LIIAA, aquestes activitats s’hauran de sotmetre als controls 
integrats que estableix la LIIAA i no als controls atmosfèrics del CAPCA. 

 

Actualment s’hauran de distingir els següents supòsits: 

• Activitats de nova implantació: La classificació de referència és la que estableix la LIIAA. 
 
• Activitats existents a l’entrada en vigor de la LIIAA: La classificació de referència és la que 
estableix el CAPCA (veure Taula CAPCA a continuació), si bé en el moment en què es produeixi 
l’adequació d’aquestes activitats als règims que estableix la LIIAA s’aplicarà la classificació que 
recull la LIIAA. 

Taula 3.5-1: Classificació de les activitats 

CAPCA LIIAA 

Grup A Annex I 

Grup B Annex II.1 i Annex II.2 

Grup C Annex III 
Font: Cambra de Comerç de Sabadell – Auna consultors (2006). 

 

Segons les dades consultades a la pagina web del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya (http://www.mediambient.gencat.net/cat/empreses/iiaa/ 
autoritzacions.jsp), les activitats que figuren en la base de dades com Annex I, son les que es 
descriuen a continuació: Can Feliu de Campllong S.L. i Granges Vidal S.L.  

Segons informació facilitada pels tècnics de l’ajuntament de Campllong, el nombre d’activitats i 
la seva classificació són les següents: 

Annex I     � 2 
Annex II.1 � 7 
Annex II.2 � 17 
Annex III   � 23 
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3.5.1.2. Els mitjans de transport 

En les darreres dècades l’automòbil ha aparegut de forma massiva a totes les poblacions, 
contribuint a incrementar els problemes de contaminació atmosfèrica com a conseqüència dels 
gasos contaminants que s’emeten pels tubs d’escapament. Els principals contaminants llançats 
pels automòbils son: monòxid de carboni (CO), òxids de nitrogen (NOx), hidrocarburs no 
cremats (HC) i compostos de plom. 

No tots els vehicles emeten els diferents tipus de contaminants en les mateixes proporcions, 
dependrà del tipus de motor i combustible que utilitzin. Pel que fa als vehicles de gasolina com 
a carburant emeten principalment monòxid de carboni, òxids de nitrogen, hidrocarburs y 
compostos de plom. L’emissió d’aquest darrer contaminant¡ es deu a la presència d’alguns 
tipus de gasolina de tetraetil de plom, additiu que s’afegeix per augmentar l’índex d’octans. 

 

 

Taula 3.5-2: Participació del trànsit en les emissions 

Emissió A Catalunya(%) A les zones urbanes (%) 

CO2 (diòxid de carboni) 37 60 

CO (monòxid de carboni) 89 100 

NOx (òxids de nitrogen) 50 59 

COV (hidrocarburs volàtils) 30 85 

SO2 (diòxid de sobre) 4 10 

PST (partícules sòlides) 16 50 

Pb (plom) 90 99 
Font: Guillem Massagué, 1997. 

 

Els principals contaminats emesos per vehicles que utilitzen motors de cicle dièsel (camions, 
autobusos i cada cop més parc de cotxes) són partícules sòlides que donen lloc a fums negres, 
hidrocarburs no cremats, òxids de nitrogen i anhídrid sulfurós procedent del sofre contingut en 
el combustible. 

Al llarg de la seva vida útil (uns 150.000 km, aproximadament), un automòbil emet unes 15 
tones de CO2. Per cada litre de gasolina consumida es produeixen uns 2,5kg de CO2. 

Les principals característiques de les emissions són descrites com segueix. 

 Taula 3.5-3: Emissió de contaminants (g/vehicle/km) 

Tipus de vehicle Consum 
l/100 km 

CO NOx HC CO2 SO2 Partícules 

Turisme de gasolina: 
ciutat 
carretera 

 
11,6 
6,3 

 
45 

12,5 

 
1,2 
1,6 

 
6,4 
1,3 

 
315 
160 

 
- 
- 

 
- 
- 

Turisme dièsel: 
ciutat 
carretera 

 
9,4 
5,8 

 
1,7 
0,7 

 
0,8 
1,7 

 
0,5 
1 

 
331 
201 

 
0,08 
0,06 

 
0,4 

0,23 

Autobús: 
ciutat 
carretera 

 
33 
32 

 
18 
3,8 

 
15,5 
15 

 
12 
2,7 

 
1.158 
1.123 

 
1,7 
1,5 

 
s/d 
s/d 

Furgoneta: 
ciutat 
carretera 

 
16 
s/d 

 
55,4 
s/d 

 
3 

s/d 

 
6 

s/d 

 
498 
s/d 

 
0,18 
s/d 

 
s/d 
s/d 

Camió: 
ciutat 

 
s/d 

 
s/d 

 
s/d 

 
s/d 

 
s/d 

 
s/d 

 
s/d 
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 Taula 3.5-3: Emissió de contaminants (g/vehicle/km) 

Tipus de vehicle Consum 
l/100 km 

CO NOx HC CO2 SO2 Partícules 

carretera  33 8 17,5 2,8 1.158 1,58 s/d 

Motocicleta: 
ciutat 
carretera 

 
6,0 
3,5 

 
15,6 
8,5 

 
0,1 
0,2 

 
13 
4,7 

 
163 
106 

 
- 
- 

 
- 
- 

Font: Comissió Europea. 

 

Els compostos i elements contaminants es poden classificar segons molts criteris (estat, 
toxicitat, reactivitat, etc.), si bé habitualment es té en compte la seva composició química. 
Segons estudis realitzats, el CO2 (el causant de l’efecte hivernacle) és el principal gas emès 
per les fonts mòbils degut a la combustió dels gasos de gasoils i gasolines. 

Si bé les modificacions introduïdes en la composició dels combustibles tradicionals –prohibició 
de la comercialització de la benzina amb plom des de l’1 de gener de 2001—, i la millora de 
l’eficiència dels nous vehicles han permès reduir el seu consum d’energia i la producció 
d’emissions, l’augment del parc de vehicles ha fet que aquesta disminució no s’hagi notat tant 
com hauria estat desitjable. Segons l’Agència Europea del Medi Ambient, malgrat que la 
qualitat de l’aire urbà millora lleugerament, els nivells de contaminació continuen suposant un 
risc per a la salut. 

La determinació de les emissions de contaminants pel transport s’ha efectuat d’acord amb la 
informació relativa a la mobilitat del municipi i de manera similar a l’estimació del consum de 
gasoils i gasolines (vegeu també els apartats de mobilitat i energia). A Campllong es disposen 
de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya de l’any 2005 referent al parc mòbil amb 
els següents resultats: Turismes 259, motocicletes 30, camions i furgonetes 137, autobusos i 
d’altres 85 tractors industrials 11. 

 

Campllong tenia censats uns 381 habitants l’any 2006. Amb les dades de mobilitat a través de 
les carreteres es pot aproximar a les xifres d’emissions a través dels mitjans de transport. Per 
valorar estimativament les emissions produïdes pel trànsit, cal partir de les dades de la 
intensitat mitja diària (IMD) de les carreteres d’accés a Campllong tal com s’expressa a 
l’apartat de mobilitat d’aquesta memòria. 

Per fer la distinció entre trànsit urbà i la xarxa local s’han tingut en compte les següents 
especificacions cinemàtiques: 

• circulació urbana: velocitat mitjana de 19km/h 

• circulació per la xarxa local: velocitat mitjana de 60 Km/hora 

Emissions anuals generades pel trànsit urbà. 

Per al càlcul de les emissions urbanes s’ha utilitzat l’expressió següent: 

IEUR=FEUR x IMD x D x 365 

On: 

 IEUR = intensitat d’emissió del trànsit  

 FEUR = factor d’emissió per a  cada contaminant, combustible i tipus de vehicle6 

 D = Distància de la via  dins del municipi  

 365= dies de l’any 

A partir de les intensitats mitjanes dels vehicles, del parc mòbil de municipi, dels consums i 
emissions dels diferents tipus de vehicles, es pot determinar aproximadament l’emissió de 
gasos enviats a l’atmosfera dins l’àmbit d’afectació de Campllong. 

                                           
6 Essent els valors d’emissió de contaminants reflectits a la taula 3.5-3.  Aquests factors varien en funció del tipus de vehicle i de l’espai on és 

desplacen. 
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Aplicant els factors abans proposats obtenim els següents valors anuals d’emissió. 

 

Taula 3.5-4 Emissions totals de diferents contaminants procedents dels mitjans de 
transport a Campllong. (tn/any) 

combustible Teps/any C02 CO HC Nox SO2 PST 

Gasolina 258,92 845,49 73,48 12,65 6,87   

Gasoil 813,42 3.215,60 29,01 10,26 42,09 3,47 0,89 

Total 1.072,34 4.061,09 102,49 22,91 48,96 3,47 0,89 
Font: Elaboració pròpia. 

 

D’altra banda, la combustió dels gasoils i gasolina provoca l’emissió de CO2 a l’atmosfera, gas 
que té un component important d’efecte hivernacle. Les emissions de CO2 s’estimen a partir 
del consum d’aquest tipus d’energia i del factor d’emissió que està entre 2,87 i 3,20 tones 
CO2/tep (IPPC,2003). Les emissions de CO2 dels vehicles s’han calculat en 4.061,09 tn/any. 
S’ha tingut en compte el trànsit en zones urbanes i interurbanes segons la taula 3.8-8 relativa 
al consum de combustibles líquids, aplicant el factor d’un 56% de la flota d’automòbils amb ús 
de gasolina i un 44% de gasoil.  

Aquest percentatge s’ha extret de les dades de l’ANFAC (Asociació Nacional de Fabricantes de 
Automóviles i Camiones), si bé en els darrers 10 anys s’ha triplicat els vehicles de gasoil i 
anualment la venda de vehicles de gasoil duplica als de gasolina, en percentatges totals del 
parc automobilístic a l’any 2005 era que el 44% dels vehicles s’emplenaven amb carburant 
gasoil. 

Tal com es pot apreciar, les emissions de contaminants procedents del transport és 
considerable tenint en compte les dimensions i característiques del municipi. Això és degut a 
que Campllong és zona de pas pel trànsit que es desplaça des de Riudellots de la Selva fins 
Cassà de la Selva. La carretera en qüestió presenta una IMD important. 

 

3.5.1.3. Emissions en focus de processos industrials 

Des de la direcció General de Qualitat Ambiental s’ha posat en funcionament la Xarxa de 
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). La Xarxa és un sistema de 
detecció dels nivells d’immissió dels principals contaminants. S’entén per punt de mesurament 
aquell punt del territori on s’ubiquen els equips de mostreig i d’anàlisi de contaminants 
atmosfèrics, tant si són de tipus manual com automàtic. Les estacions estan repartides per tot 
el país i concretament a prop de Campllong existeixen a Girona i Fornells de la Selva estacions 
automàtiques de control i a Cassà de la Selva una estació manual de control. 

El nombre d’estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la contaminació Atmosfèrica de 
Catalunya (XVPCA), és de 68 estacions automàtiques i 249 de manuals.  

El control de les emissions industrials a l’atmosfera d’acord amb el decret 322/87 de 23 de 
setembre, la periodicitat del control de les emissions de contaminants es basa en la 
classificació de les activitats industrials segons el CAPCA *Catàleg d’activitats potencialment 
contaminants de l’atmosfera, que estableix que les activitats s’agrupen en 3 grups (A, B i C) 
depenent del seu grau potencial de contaminació a l’atmosfera. 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de 
l’administració Ambiental i del Decret 136/1999 de 18 de maig pel qual s’aprova el seu 
Reglament general de desplegament, s’instaura un nou model d’intervenció ambiental de les 
activitats, classificant/les en tres grups en funció de la incidència ambiental general que puguin 
tenir, incidència no exclusivament atmosfèrica. 
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Taula 3.5-5: Classificació de las activitats i periodicitat del control de les 
emissions atmosfèriques 

CAPCA Període Llei 3/98 Període 

Grup A  
Grup B  
Grup C 

 

 

2 anys  
3 anys  
5 anys 

Annexos I   
Annexos II.1   
Annexos II.2   
Annexos III 

2 anys  
4 anys  
5 anys  
Segons la reglamentació municipal  
(si no n’hi ha, s’estableixen 5 anys) 

Font: Cambra de Comerç de Sabadell – Auna consultors (2006). 

 

En el cas del municipi de Campllong  hi ha un total de 6 empreses que precisen de llicència 
ambiental i que el seu control el realitza el Departament de Medi Ambient, quatre de les quals 
estan classificades com activitats d’Annex II.1 i les altres dues estan classificades com 
activitats ramaderes d’Annex I. 

Cal esmentar que d’acord amb la Llei 3/1998, d’Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental, el control dels establiments dels annexos II.2 i III passa a ser competència 
municipal. 

En tot, el cens d’activitats industrial de Campllong és el següent: 

Taula 3.5-6: Establiments d’empreses industrials per branques d’activitat (IAE). Campllong. 

Any 
Energia i 
aigua 

Química 
i metall 

Transform 
metalls 

Productes 
alimentaris 

Tèxtil i 
confecció 

Edició i 
mobles 

Indústria 
NCAA Total 

2002 0 4 2 2 0 2 0 10 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

D’altra banda, la combustió dels propis processos de combustió industrials provoca l’emissió de 
CO2 a l’atmosfera, gas que té un component important d’efecte hivernacle. El fet que la 
indústria de Campllong no consumeixi gran par electricitat com a alternativa pels seus 
processos productius fa que, a nivells d’emissions atmosfèriques, el sector industrial no tingui 
emissions altes de CO2. 

No s’han obtingut dades referents els controls de les emissions i nivells d’emissions 
contaminats a l’atmosfera realitzats per la xarxa de vigilància i prevenció de la contaminació a 
les activitats industrials del municipi, per aquest motiu, s’han estimat les emissions del focus 
industrial del municipi a partir dels consums d’aquest combustible segons dades extretes de 
l’apartat de l’energia per sectors i aplicat els factors de conversió de la següent taula. 

Taula 3.5-7: Factors d’emissió relatius als combustibles (tones/Tep). 

Contaminant Gas natural Gas-Oil Fuel-Oil 

CO2 2,040000 2,87000 2,983000 

CO 0,004200 0,00120 0,000600 

COV 0,000800 0,00034 0,000510 

NOx 0,002100 0,00250 0,007400 

SOx - 0,02000 0,021000 

PST 0,00005 0,00034 0,000510 
Font: Generalitat de Catalunya. Dep. de Medi Ambient i Habitatge. 
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Per falta de dades sobre alguns consums energètics al municipi, no s’ha pogut fer les 
estimacions de les emissions atmosfèriques de CO, CO2 , COV, Nox,  SOx i PST d’aquestes 
indústries de Campllong. 

Malgrat no disposar de totes les dades de classificació segons els annexos ambientals, si que 
podem oferir la classificació segons el sector d’activitat de l’IAE. 

 

3.5-8.: Establiments d'empreses i professionals per grans sectors d'activitat (IAE) 

Any Indústria Construcció Comerç al 
detall 

Serveis , llevat 
comerç detall 

Professionals i 
artistes 

Total 

2002 10 11 3 20 4 48 
Font: Idescat 

 

3.5-9.: Establiments d'empreses i professionals per branques d’activitat industrials 

Any Energia 
i aigua 

Química 
i metall 

Transform. 
metalls 

Productes 
alimentaris 

Tèxtil i 
confecció 

Edició i 
mobles 

Indústria 
NCAA 

Total 

2002  0 4 2 2 0 2 0 10 
Font: Idescat 

 

3.5.1.4. Les emissions en focus comercials i domèstics. 

En l’àmbit domèstic i dels serveis els principals focus d’emissió tenen origen en les calefaccions 
domèstiques i serveis, així com les instal·lacions d’escalfament d’aigua i les cuines. La 
contaminació d’aquestes instal·lacions varia, segons el tipus de combustible emprat, sigui 
propà, butà, gas-oil, fuel o gas natural. Ja que no hi ha un control directe d’aquests focus 
emissors, les emissions s’ha estimat a partir dels consums d’aquests combustibles (segons 
dades extretes de l’apartat de l’energia per sectors), aplicant els factors de conversió de la 
següent taula. 

Taula 3.5-10: Factors d’emissió relatius als combustibles (tones/Tep). 

Contaminant Gas natural GLP Combustibles líquids * 

CO2 2,040000 2,672000 2,983000 

CO 0,004200 0,000530 0,001200 

COV 0,000048 0,000080 0,000340 

NOx 0,002100 0,001800 0,002500 

SOx - - 0,005710 

PST 0,00054 0,000053 0,000290 
*es considera el factor d’emissió del gasoil 
Font: Generalitat de Catalunya. Dep. de Medi Ambient i Habitatge. 

 

Seguint amb aquesta metodologia es poden extreure les emissions atmosfèriques del sector 
domèstic i de serveis al municipi de Campllong:  

Pel que fa als consums de Gasos liquats del Petroli (GLP) aquests inclouen el butà i el propà, 
entre els quals cal diferenciar els gasos envasats en bombona i els gasos subministrats a doll 
(en dipòsits).  

D’acord amb la metodologia emprada a partir dels consums d’aquests combustibles (Gas 
natural, GLP i CL) en l’àmbit domèstic i comercial i els factors de conversió de la taula anterior 
es pot estimar les emissions a l’atmosfera.  
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No es poden realitzar els càlculs estimatius de les emissions atmosfèriques dels focus 
comercials i domèstics ja que no es disposa de totes les dades necessàries sobre aquests 
consums energètics. 

Com a dades en tenir en compte, pel que fa al  consum de GLP a Catalunya és majoritàriament 
domèstic (62%), representa un valor global de 357,4 kTep anuals i un consum per càpita de 
0,058 tep/habitant, l’electricitat significa un consum mitjà d’energia per càpita anual de 
5.833,2 kWh/habitant (0,502 Tep/habitant) i  el consum de gas natural representa a Catalunya 
un consum de 0,418 tep/habitant. El consum d’energia per càpita a Catalunya va ser l’any 
2000 de 2,17 Tep/any per persona, si tenim en compte només el consum final d’energia, o de 
3,69 Tep/any per persona, si també es considera el consum d’energia primària. 

 

3.5.1.4. Les emissions de les explotacions ramaderes. 

Campllong és un municipi de tradició agrícola i ramadera. L’activitat ramadera genera 
dejeccions ramaderes que provoquen unes emissions a l’atmosfera. Aquestes emissions 
provocades bàsicament per les explotacions de bestiar porcí i boví són les següents: 

• Emissió de Metà (CH4) 

• Emissió de Òxid de dinitrogen (N2O) 

• Emissió d’Amoníac (NH3) 

En la taula 3.5.9 s’ha fet una estimació de les dejeccions ramaderes susceptibles a generar 
unes emissions a tenir en compte per a la contaminació atmosfèrica del municipi.  

Per tal de conèixer les quantitats de purins generats pel bestiar que es cria en les diverses 
explotacions, es fan servir dades estàndards de la generació de nitrogen del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Degut a que la generació de dejeccions ramaderes i el 
contingut d’aquestes varia en funció del tipus de bestiar i segons la fase productiva, s’ha 
considerat convenient desglossar el nombre de caps segons la fase productiva.  

Taula 3.5-11: Producció de Tn d’emissions per explotacions ramaderes. Any 1999. 

Espècie Fase productiva Nombre de 
caps 

Tn CH4 

cap*any 

Tn N2O 
cap*any 

Tn NH3 

cap*any 

Vaquí de llet 496 37,2 1,00 40,77 

Bovins 12- 24 mesos 278 16,68 0,87 17,76 

Bovins <12 mesos 285 15,67 0,89 9,11 
Bovins 

Total Bovins 1.059 69,55 2,76 67,64 

Truges mares 716 9,88 9,88 11,77 

Truges reposició >50 kg 30 0,38 0,38 0,39 

garrins >20 kg 2.580 20,76 0,83 13,19 

Altres: porcs engreix (20-100kg) 4.957 46,60 1,58 31,68 

Porcins 

Total Porcins 8.283 77,62 12,67 57,03 

Total 147,17 15,43 124,67 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

 

Aquesta taula complementa la que es pot trobar a l’apartat 3.7.6 d’aquest memòria. 
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3.5.1.6. Emissions globals del municipi 

Hi ha una manca d’informació sobre determinats consums i combustibles, en alguns sectors, 
com ara l’industrial i el domèstic. Per tant les estimacions globals estan supeditades a aquesta 
informació que falta, sobretot les dades de consum de GLP en el sector domèstic, i les dades 
d’autoritzacions d’emissions del departament de medi Ambient pel que fa a les indústries, i els 
seus consums de GLP. 

En l’àmbit de les explotacions ramaderes el CH4 (Metà) és el compost orgànic volàtil més 
abundant i més important dels hidrocarburs atmosfèrics. Prové bàsicament de les reaccions de 
putrefacció i digestió. Malgrat que no produeix danys en la salut ni en els éssers vius, sí que 
influeix de forma significativa en l’efecte hivernacle. A Campllong s’ha quantificat en 147,17 Tn 
de CH4 provinents de la ramaderia. En el mateix àmbit tenim 15,43Tn de N2O i 124,67 Tn de 
NH3. 

 

En l’àmbit del transport ens podem fixar amb els dos grans contaminants segons volum de 
tones emeses. Per un costat el diòxid de carboni, que malgrat no ser tòxic i produït de forma 
natural en la natura, les grans concentracions a partir de la utilització de combustibles fòssils, 
produeix un efecte de concentració de calor, l’anomenat efecte hivernacle. A Campllong s’han 
comptabilitzat 4.061,09 Tn de CO2. Pel que fa al monòxid de carboni, el 90% del qual hi ha en 
l’atmosfera es forma de manera natural, però la combustió incompleta de gasolina i gasoil als 
motors del vehicles porta al CO2 a ésser el contaminant emès en major quantitat a l’atmosfera 
per causes no naturals. Al municipi s’ha estimat en 859,12 Tn de CO provinents del transport. 
Finalment tenim 48,96 Tn d’òxids de nitrogen, 3,47 Tn d’òxid de sofre; 0,89 Tn de partícules 
en suspensió, i 22,91 Tn  de diversos hidrocarburs.  

 

3.5.2. Immissions de contaminants mesurats 

3.5.2.1. Característiques i principals fonts d’emissió dels contaminats mesurats 

La taula següent resumeix les principals característiques dels contaminants atmosfèrics, així 
com les seves fonts d’emissió d’origen antropogènic i el mètode de mesura que s’utilitza en les 
estacions de control. 

Taula 3.5-12: Característiques i principals fonts d’emissió dels contaminants mesurats 

 Característiques 
Fonts emissores 
antropogèniques Mètode de mesura 

S
O

2
 /

d
iò

xi
d

 d
e 

so
fr

e)
 

Gas incolor i d’olor forta i 
sufocant. En una atmosfera 
humida es transforma en àcid 
sulfúric i causa la deposició àcida. 

A partir de concentracions <0,1 
ppm, es produeix una important 
reducció de la visibilitat 

- Refineries de petroli 

- Transport: principalment vehicles 
de gas-oil 

- Centrals tèrmiques 

- Combustió de carburants: líquids i 
sòlids 

- Cimenteres 

- Analitzador automàtic per 
fluorescència ultraviolada. 

- Captador manual i anàlisi 
posterior per thorina. 

 

N
O

2
 (

d
iò

xi
d

 d
e 

n
it

ro
g

en
) Gas de color amarronat i d’olor 

irritant. Tòxic a altres 
concentracions. 

Intervé en la formació de la boira 
fotoquímica. 

- Transport 

- Centrals tèrmiques 

- Combustió de carburants: gas 
natural, líquids i sòlids 

- Incineradores 

- Cimenteres 

- Analitzador automàtic per 
quimioluminescència 
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Taula 3.5-12: Característiques i principals fonts d’emissió dels contaminants mesurats 

 Característiques 
Fonts emissores 
antropogèniques Mètode de mesura 

O
3
 (

o
zó

) 

Gas incolor i d’olor agradable. 
Molt oxidant i irritant. 

- És un contaminant secundari, és a 
dir, no és emès per cap focus. 

- D’origen fotoquímic, és a dir, es 
forma per l’acció de la llum solar i en 
presència d’òxids de nitrogen i 
hidrocarburs. 

- Analitzador automàtic per 
absorció de radiació 
ultraviolada 

H
2
S

 (
su

lf
u

r 
N

O
2
 (

d
iò

xi
d

 
d

e 
n

it
ro

g
en

)d
’h

id
ro

g
en

) Gas incolor i amb forta olor. Límit 
olfactiu molt baix (a partir de 2 
ppb). Tòxic a altes concentracions 
i a exposicions curtes de temps. 

- Fabricació de pasta de paper 

- Refineries 

- Indústria de curtits 

- Depuradores d’aigües residuals 

- Analitzador automàtic per 
fluorescència ultraviolada 
amb forn d’oxidació. 

C
O

 (
m

o
n

ò
xi

d
 d

e 
ca

rb
o

n
i)

 

Gas inodor i incolor. Tòxic a altes 
concentracions i a exposicions 
curtes de temps. Gran indicador 
del trànsit. 

- Transport: principalment vehicles 
de gasolina 

- Centrals tèrmiques 

- Combustió de carburants: gas 
natural, líquids i sòlids 

- Incineradores 

- Cremacions agrícoles 

- Analitzador automàtic per 
absorció de radiació 
infraroja 

PS
T

 (
p

ar
tí

cu
le

s 
to

ta
ls

 
en

 s
u

sp
en

si
ó

) 

Matèria en suspensió a l’aire. ST: 
partícules de diàmetre <30 µm. 
PM10: partícules de diàmetre <10 
µm. FN (fums negres): partícules 
de diàmetre <1 µm. 

- Centrals tèrmiques 

- Processos de molturació 

- Incineradores 

- Combustió de carburants: líquids i 
sòlids 

- Transport: principalment vehicles 
gasolina 

- Captador manual d'Alt 
Volum i posterior anàlisi 
gravimètric (PST i PM10). 

- Analitzador automàtic per 
atenuació de radiació beta 
(PST) - - Captador manual 
de petit volum i posterior 
anàlisi per reflectometria 
(FN) 

 

Pb
 (

p
lo

m
) Metall pesant, sòlid, que queda 

en suspensió amb partícules. 
Tòxic a altres concentracions. 
Indicador del trànsit de vehicles 
lleugers (benzina) 

- Vehicles de gasolina 

- Fàbriques de ceràmica 

- Captador manual d’alt o 
mig volum i posterior anàlisi 
per absorció atòmica 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. 

 

3.5.2.2. Concentracions d’immissions segons normativa 

La normativa vigent fixa diferents valors límit i guia els quals no superar. A la taula següent es 
mostren els principals contaminants i els valors llindar. 

Taula 3.5-13: Concentracions d’immissions 

Contaminant 
Normativa 
aplicable Valor llindar 

V.límit anual SO2 : 80 µg/m3 si V.anual associat PST: > 150 µg/m3 

(mitjana període 1 any civil) 
V.límit anual SO2 : 120 µg/m3 si V.anual associat PST: ≤ 150 µg/m3 

(mitjana període 1 any civil) 
SO2 i PST 

RD 
1321/1992 V.límit anual SO2 : 250 µg/m3 si V.anual associat PST: > 350 µg/m3 

(percentil 98, valor mitjà diari) 
V.límit anual SO2 : 350 µg/m3 si V.anual associat PST: ≤ 350 µg/m3 

(percentil 98, valor mitjà diari) 

SO2 RD 
1073/2002 

V.límit diari de protecció de la salut humana: 125 µg/m3 a partir de 
l’any 2005 (mitjana diària que no podrà superar-se més de 3 dies/any) 
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Taula 3.5-13: Concentracions d’immissions 

Contaminant 
Normativa 
aplicable Valor llindar 

V.límit horari de protecció de la salut humana: 500µg/m3 actualment i 
350µg/m3 l’any 2005 (valor màxim horari que no podrà superar-se en 

més de 18 cops/any) 

V.límit anual i hivernal de protecció dels ecosistemes: µg/m3 (mitjana 
període 1 any civil i mitjana període de l’1 d’octubre al 31 de març) 

V.límit diari de protecció de la salut humana: 75 µg/m3 actualment,   
50 µg/m3 l’any 2005: valor màxim diari que no podrà superar-se més 

de 35 dies/any i l’any 2010: valor màxim diari que no podrà superar-se 
més de 7 dies/any PM10 

RD 
1321/1992 

V.límit anual de protecció de la salut humana: 60 µg/m3 actualment,   
40 µg/m3 l’any 2005 i 20 µg/m3 l’any 2010 (mitjana anual) 

V.límit anual de protecció de la salut humana: 54 µg/m3 actualment,    
i 40 µg/m3 l’any 2010 (mitjana anual) 

V.límit horari de protecció de la salut humana: 270 µg/m3 actualment,    
i 200 µg/m3 l’any 2010 (valor màxim horari, que no podrà superar-se 

en més de 18 cops/any) 

NO2 
RD 

1073/2002 

V.límit anual de protecció de la vegetació: 30 µg/m3  (mitjana anual) 

V.límit trihorari: 15mg/ m3  (valor 8 horària) 
CO D 883/1975 

V.límit semihorari: 45mg/ m3  (valor semihoràri 30 minuts) 

V. límit diari: 36 ppm o 140 mg/ m3  (valor màxim en 24 hores) 
HCT D 883/1975 V. límit semihorari: 73 ppm o 280 mg/ m3  ( màxim dels valors 

semihoraris) 

V.límit de protecció de la salut: 110 µg/m3 ( valor màxim dels valors 
de les mitjanes 8 horàries) 

V.límit de protecció de la vegetació: 65 µg/m3  (valor màxim dels 
valors mitjans en 24 hores) i 200 µg/m3  (valor màxim horari) 

V.límit d’alerta a la població: 360 µg/m3  (valor màxim horari) 

O3 
RD 

1494/1995 

V.límit d’informació a la població: 180 µg/m3  (valor màxim horari) 

V. límit diari: 40µg/m3  (valor màxim en 24 hores) 
H9S D 883/1975 

V. límit semihorari: 100µg/m3  ( màxim dels valors semihoraris) 

Pb 

RD 
717/1987 
Directiva 

82/884/CEE 

 
V.límit anual: 2 µg/m3  (mitjana dels valors mitjans diaris, 1 any) 

Pb 
RD 

1073/2002 
V.límit anual: 1 µg/m3 actualment, i 0,5 µg/m3 l’any 2005 (o 2010 si 

s’està a prop de focus industrials) 
Font: Direcció general de qualitat ambiental, Generalitat de Catalunya. 2005. 
 

3.5.2.2. Contaminació odorífera 

La contaminació odorífera repercuteix en la qualitat de vida dels ciutadans essent una 
preocupació creixent tal i com ho demostra l’alt número de denúncies rebudes per part del 
Síndic i de les peticions dels ajuntaments per tal que la Generalitat reguli aquest tipus de 
contaminació. 

En aquest sentit, l’avantprojecte de Llei fixa valors objectius d’immissió d’olors a l’atmosfera 
que han d’assolir les activitats en les àrees que requereixen més protecció contra l’olor, com 
són les àrees residencials, mitjançant l’ús de la millor tecnologia disponible i l’aplicació de 
Bones Pràctiques de gestió, o bé mitjançant la implantació de mesures correctores. 
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En el cas de Campllong, hi ha algunes activitats que provoquen males olors a les zones 
pròximes a on es desenvolupa l’activitat. També existeix contaminació odorífera en els voltants 
de les explotacions ramaderes i en el moment d’escampar els purins sobre els camps de 
conreu. 

 

3.5.3. Episodis de contaminació. Climatologia de la zona i relació amb 
processos de contaminació 

Des de la direcció General de Qualitat Ambiental s’ha posat en funcionament la Xarxa de 
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). La Xarxa és un sistema de 
detecció dels nivells d’immissió dels principals contaminants. S’entén per punt de mesurament 
aquell punt del territori on s’ubiquen els equips de mostreig i d’anàlisi de contaminants 
atmosfèrics, tant si són de tipus manual com automàtic. Les estacions estan repartides per  tot 
el país i concretament a l’àrea de Campllong que es troba dins la zona de qualitat de l’aire 8, 
comarques de Girona, està coberta per les estacions automàtiques de control de Girona i 
Fornells de la Selva  i per l’estació manual de control de Cassà de la Selva. 

Segons dades de la Direcció General de la Qualitat Ambiental del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge , en el seu informe de l’any 2006 respecte a l’estat de la qualitat de l’aire 
a la zona de les comarques de Girona, es desprèn que els nivells mesurats de qualitat de l’aire 
pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el diòxid de nitrogen, el sulfur d’hidrogen i el benzè 
estan per sota dels valors límit establerts per a la normativa. 

Pel que fa a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, s’ha superat el valor 
límit anual i el nombre de superacions del valor límit diari en un punt de mesura ubicat en una 
àrea industrial. 

Respecte els metalls pesants, els nivells de qualitat de l’aire pel plom són inferiors als valors 
límit per la normativa vigent i per l’arsènic, el cadmi i el níquel són inferiors als valors objectius 
d’aplicació de l’any 2013. 

Els nivells d’ozó troposfèric mesurats són superiors als valors de protecció de la salut humana i 
de protecció de la vegetació d’aplicació l’any 2010 i als valors objectiu a llarg termini de la 
salut humana i de protecció de la vegetació que no s’han de superar a partir de l’any 2020. 
S’ha superat el llindar d’informació a la població durant 2 hores i no s’ha donat cap superació 
del llindar d’alerta. 

En determinades zones del territori, la proximitat a un important focus contaminant, juntament 
amb una geografia i climatologia determinada, poden repercutir directament en la qualitat de 
l’aire d’un punt relativament allunyat al focus de contaminació. 

Taula 3.5-14: Vulnerabilitat i capacitat atmosfèrica a la zona de Campllong 

Paràmetre Capacitat Vulnerabilitat 

 

Indica quines àrees ofereixen 
condicions més favorables per a 

l’establiment de nous focus 
emissors. Una capacitat alta indica 
un bon poder de dispersió del medi 

Indica el risc d’exposició de la 
població i dels espais d’interès natural 

als contaminants atmosfèrics 

PST Alta Baixa 

SO2 Alta Molt Baixa 

CO Alta Molt Baixa 

NOx Alta ---- 
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de Medi Ambient i Habitatge. 2004. 
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3.5.4. Balanç d’emissions 

Figura 3.4-1: Balanç d’emissions a Campllong 

 
Font: elaboració pròpia 

 

3.5.5. Plans de protecció especial 

El municipi de Campllong no disposa de cap pla de protecció especial per a la contaminació 
atmosfèrica. Les condicions intrínseques del municipi no el fan propens a una contaminació  
elevada; el seu grau d’edificació és baix i disposa de grans espais oberts sense turons ni 
muntanyes i de zones boscosa. En línies generals, les activitats industrials que es 
desenvolupen al municipi són activitats amb un baix grau de emissions a l’atmosfera. 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Campllong 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  188 

B. Diagnosi estratègica de la contaminació atmosfèrica 

3.5.6. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica 

Descripció general 

El municipi de Campllong donada la seva magnitud d’activitats industrials i el pas d’una via de 
comunicació amb un volum de trànsit important, representa un focus de contaminació atmosfèrica 
a tenir en compte. Malgrat que a nivell de còmput general es troba una elevada contaminació de 
CO2 degut bàsicament a les fonts difuses (transit), el municipi de Campllong no compta amb 
problemes continus ni esporàdics de contaminació atmosfèrica degut a la capacitat dispersiva de 
l’atmosfera del municipi. 

 

Al municipi de Campllong hi ha empreses potencialment contaminants de l’atmosfera 

A Campllong existeixen activitats que estan classificades dins el CAPCA (Classificació de Activitats 
Potencialment contaminats de la Atmosfera) per tant, es pot dir que tenen una incidència 
remarcable en la contaminació atmosfèrica. 

 

El trànsit de vehicles és la principal font emissora de gasos a l’atmosfera 

Tot i que en el municipi existeixen activitats classificades com a potencialment contaminants de la 
atmosfera, l’existència d’una important carretera que passa pel municipi, amb una IMD elevada, fa 
que el trànsit de vehicles sigui la principal font emissora de gasos a l’atmosfera. 

Hi ha dues tipologies de fonts difuses, el trànsit urbà i l’interurbà. En el cas de Campllong és el 
trànsit interurbà qui genera major quantitat d’emissions ja que el pas de vehicles que es 
desplacen des de Riudellots de la Selva fins a Cassà de la Selva representa el pas d’un volum 
important de vehicles i per tant, una major emissió de gasos a l’atmosfera. 

De totes maneres, falta contrastar aquestes dades amb l’emissió de gasos a l’atmosfera que 
provoca les activitats industrials i domèstiques. Aquesta comparació no s’ha pogut fer a dia d’avui 
per falta d’informació sobre alguns consums energètics.  

 

Les explotacions ramaderes provoquen unes emissions contaminants que cal tenir en 
compte 

Campllong és un municipi on l’activitat ramadera hi és present. Aquesta activitat genera unes 
dejeccions ramaderes que provoquen unes emissions a l’atmosfera. El valor de les emissions a 
l’atmosfera degudes a les dejeccions ramaderes representa uns nivells d’emissió de metà, òxid de 
dinitrogen i amoníac que cal tenir-los en compte en l’estudi de la contaminació atmosfèrica del 
municipi. 

 

Efectes globals i locals dels gasos 

Tot i comptar amb una elevada emissió de CO2 degut bàsicament a les fonts difuses, el municipi 
de Campllong no compta amb problemes continus ni esporàdics de contaminació atmosfèrica, 
degut a la capacitat dispersiva de l’atmosfera del municipi. 
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3.5.7. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats 

Punts forts 

Bona situació i climatologia per evitar episodis de contaminació 

Bona qualitat de l’aire al municipi 

Localització del polígon industrial de les Ferreries a una certa distància del nucli urbà 

Campllong disposa d’un polígon industrial que, en termes generals, les activitats que s’hi 
desenvolupen són activitats de baix potencial contaminant 

 

Punts febles 

Situacions favorables a la formació d’ozó: l’alta insolació i altes emissions d’òxids de nitrogen de 
fora el municipi, principal precursor 

El major gas emès a l’atmosfera és el CO2 el qual prové del volum de trànsit dels vehicles que 
passen per Campllong 

Existeixen algunes empreses del municipi incloses en el Catàleg d’Activitats Potencialment 
Contaminadores de l’Atmosfera 

 

Oportunitats 

No s’han detectat episodis de contaminació atmosfèrica a Campllong 

 

Amenaces 

L’increment constant del parc mòbil 

L’expansió del polígon industrial de les Ferreries pot suposar un increment den la contaminació 
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3.6. Soroll 

A Memòria descriptiva 

El soroll en el seu vessant ambiental, no circumscrita a àmbits específics com el laboral, sinó 
en tant que immissió sonora present en l’hàbitat humà o en la natura, molt sovint no ha estat 
atès en prou atenció en les normatives ambientals.  

El soroll es defineix sovint com “el so indesitjat” o “so fort, desagradable o inesperat”. Els seus 
orígens es troben en les activitats humanes y s’associa especialment amb el procés 
d’urbanització i desenvolupament del transport i de la indústria. Tot i que fonamentalment es 
tracta d’un problema urbà, també pot, en funció de les condicions topogràfiques, ser font de 
molèsties en les zones rurals. 

L’índex més utilitzat per mesurar el soroll és el decibel (dB), l’índex més utilitzat per expressar 
l’exposició al soroll, el nivell de pressió acústica ponderat ‘A’ dB (A); i el mètode d’obtenció de 
mesures a partir de series temporals de resultats, el denominat nivell equivalent de pressió 
acústica L Aeq. 

 

Medició del soroll. 

El soroll ve determinat en gran mesura per la percepció subjectiva de les persones, que varia 
d’un individu a un altra, i sovint, en un mateix individu segons la seva disposició en cada 
moment. Donada la seva naturalesa subjectiva, el soroll no pot mesurar-se en unitats 
objectives. Però per poder classificar i comparar les diferents freses és necessari com a mínim 
obtenir una descripció quantitativa aproximada. Amb aquesta finalitat, el “so”, que és part 
física del soroll, és descrit mitjançant valors quantitatius que es refereix a: 

• La seva intensitat. 

La intensitat d’un so s’expressa en termes d’amplitud mitjana de les ones de pressió acústica p 
i, generalment,es determina pel nivell de pressió acústica Lp en decibels (dB) a partir de la 
següent equació (p0 es la pressió acústica de referència de 20 µPa): 

Lp = 10 log (p/p0)² en dB 

L’oïda humà només percep nivells de pressió acústica entre 1 dB ( umbral d’audibilitat humana 
normal) i prop de 130dB (ombra’l del dolor). Normalment els sorolls a l’exterior varien entre 
els 35 i 110 dB. 

• La seva freqüència o escales de freqüències. 

La major part dels sons consisteixen en una barreja de tonalitats amb diferents tons i 
freqüències, essent aquestes freqüències mesurades en hertzs (Hz). L’oïda humà té una 
sensibilitat diferent per a tonalitats de diferent freqüència: és més sensible per a tonalitats 
d’entre  1kHz i 5kHz, menys sensible per a freqüències més altes i molt menys encara per a 
freqüències baixes. Per tant, en la majoria dels casos el nivell sonor està ponderat amb la 
denominada ponderació “A” i,d’aquesta manera, es transforma en el nivell de pressió acústica 
ponderat A ó LpA 

LpA = 10 log (p/p0)² en dB (A) 

Taula 3.6-1: Nivell de pressió acústica ponderada A (dB (A)) 

Umbral de audibilitat a 1000 hz  0 

Sensació de silenci complet  0-20 

lleuger moviment de les fulles  25-30 

Zona urbana tranquil·la entre 2 i 4 de matinada  35-45 

Conversa normal (interior)  45-55 
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Taula 3.6-1: Nivell de pressió acústica ponderada A (dB (A)) 

Automòbil lleuger al ralentí a una distancia de 7.5m (motor d’explosió)  45-55 

Automòbil lleuger a 50 km/h, a una distancia de 7.5m  60-80 

Vehicle pesat de mercaderies a 50 km/h, a una distancia de 7.5m  80-95 

Motocicleta a 50 km/h, a una distancia de 7.5m  75-100 

Nivell màxim durant el pas d’un tren de mercaderies a 100 km/h, a una 
distancia de 7.5m (motor diesel)  

95-100 

Discoteca (interior, Leq)  85-100 

Nivell màxim d’un tren de passatgers (interurbà, 200 km/h, 7.5m)  95-100 

Nivell màxim de un tren de passatgers (ICE, 250 km/h, 7.5m)  95-100 

Nivell màxim de un tren de alta velocitat (TGV, 300 km/h, 7.5m)  105-110 

Avió a reacció (> 100 t, enlairament, 100 m)  110-115 

Avions militars en vol rasant  105-120 

Possibles danys auditius, inclús en casos de exposició de curta durada  > 120 
Font: "Una avaluació Dobris" sobre el medi ambient a Europa, Agencia europea del medi ambient (Buzón 
16B, Müller, DG XI, CCE, comunicació personal basada en EE.UU. EPA, 1979).  

 

3.6.1. Antecedents. Estudis d’acústica del municipi 

No existeix un estudi complert dels paràmetres sonomètrics dins el municipi de Campllong. El 
més aproximat és el mapa de sensibilitat acústica realitzat pel Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya, però que caldria completar amb un estudi més concret. 
Aquests mapes poden servir d’instrument de base per elaborar els mapes definitius, 
incorporant noves àrees i elements susceptibles de disposar d’objectius de qualitat propis i 
diferenciats. 

D’acord amb la Llei, una vegada el mapa de capacitat acústica l’hagi aprovat l’ajuntament l’ha 
de fer públic de forma que els ciutadans tenen dret a accedir-hi i a rebre la informació 
adequada sobre les zones de sensibilitat acústica, les zones de soroll i llurs entorns, d’acord 
amb la normativa reguladora d’accés a la informació en matèria de medi ambient. 

 

3.6.2. Normativa reguladora existent 

3.6.2.1. Unió Europea 

La política mediambiental de la Unió Europea en els darrers vint anys ha consistit a legislar, 
mitjançant directives comunitàries que estableixen nivells màxims d’emissió sonora per a 
vehicles, aeronaus i màquines, amb l’objectiu de fer un mercat únic i de procediments de 
certificació, per garantir que els nous vehicles i equips compleixen, en el moment de la 
fabricació, els límits establerts en les Directives. 

L’any 1996 la Comissió, mitjançant el Llibre Verd, proposa estimular el debat públic sobre la 
política futura de lluita contra el soroll i fruit d’aquest debat ha estat l’aprovació de les 
Directives següents: 

• Directiva 2000/14/CE, sobre l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
emissions sonores en l’entorn, que són degudes a les màquines d’ús a l’aire lliure, 8 de 
maig de 2000.  
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• Directiva 2002/30/CE, sobre l’establiment de normes i procediments per a la introducció 
de restriccions operatives relacionades amb el soroll en els aeroports comunitaris, 26 de 
març de 2002.  

• Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, 25 de juny de 2002. 

 

3.6.2.2. Estat espanyol 

En la legislació espanyola, el mandat constitucional de protegir la salut (article 43 de la 
Constitució) i el medi ambient (article 45 de la constitució) incloïen la protecció contra la 
contaminació acústica. 

Recentment, les Corts Generals han aprovat el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por 
el que se desarolla la "Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emissiones acústicas. 

El soroll no tenia, fins l’aprovació d’aquesta Llei, una norma general reguladora d’àmbit estatal. 
Compleix també l’objectiu de transposar al dret espanyol la Directiva 2002/49/CE, sobre 
avaluació i gestió del soroll ambiental. 

També destacar el RD 1909/1981 pel qual s’aprova la norma bàsica de la edificació NBE-CA-81 
sobre condicions acústiques en els edificis, i el RD 2115/1982 que es modifica la primera. 
Finalment l’Ordre de 29 de setembre de 1988 per la qual s’aclareixen i corregeixen aspectes 
dels annexes de la NBE-CA-82. 

 

3.6.2.3. Catalunya 

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció 
contra la contaminació acústica. La Llei recull els criteris que la Unió Europea ha establert en el 
Llibre Verd de la lluita contra el soroll i que s'han plasmat en la normativa comunitària. 

Anteriorment l’any 1995 es va aprovar mitjançant la Resolució del Departament de Medi 
Ambient, de 10 de novembre, una Ordenança municipal tipus reguladora del soroll i les 
vibracions, per facilitar als municipis, que són els qui tenen la competència, un model que 
puguin aprovar adaptant-lo a les seves necessitats i peculiaritats.  

Els projectes d’activitats que s’han de sotmetre al procediment establert en la Llei 3/1998, de 
27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, consideren el soroll un 
element que cal avaluar, per assolir l’autorització o llicència ambiental corresponent.  

Per a les infraestructures i activitats no sotmeses a la Llei d’intervenció integral de 
l’administració ambiental, les declaracions d’impacte ambiental, d’acord amb la Llei 16/2002 de 
protecció contra la contaminació acústica, estableixen valors límit de nivell de soroll que no 
poden sobrepassar. 

 

3.6.2.4. Ajuntament 

Les corporacions locals, com a administració més propera al ciutadà, són les competents per 
intervenir en l’àmbit urbà, d’acord amb la Llei 7/1985, de bases de règim local i per tant també 
regular en l’aspecte de sorolls i vibracions. 

A més d’establir les disposicions generals relatives a la intervenció de l’administració en 
matèria de sorolls i vibracions, s’estableix uns criteris de prevenció específica contra el soroll 
que afecten l’edificació, els vehicles a motor, els sistemes d’alarma i els treballs a la via pública 
que produeixen soroll; el comportament ciutadà a la via pública i en la convivència diària; 
regula molt detalladament els permisos i llicències en establiments públics i activitats d’esbarjo 
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o recreatives i, finalment, estableix un règim sancionador. En aquest sentit, té un interès 
especial la regulació del comportament ciutadà que pot produir soroll. 

L’ajuntament de Campllong no té aprovada cap ordenança específica sobre sorolls i vibracions. 

 

3.6.3. Principals fonts de soroll del municipi 

A Campllong la contaminació per soroll és localitza en algunes zones determinades del 
municipi. Entre aquestes cal destacar la zona del polígon industrial de les Ferreries i  el costat 
de la carretera que comunica Riudellots de la Selva i Cassà de la Selva, sense oblidar 
l’afectació que suposa el transit d’avions de l’aeroport de Girona-Costa Brava. Així, les 
principals fonts de soroll són: 

Pel que fa al polígon industrial, com a fonts mòbils cal destacar un moviment constant de 
vehicles pesants amb un alt nivell de pressió acústica per la zona. Com a fonts fixes de la zona 
del polígon industrial cal destacar les activitats industrials que s’hi desenvolupen i les activitats 
constructives. 

La principal via de comunicació del municipi és la carretera C-25 que comunica Riudellots de la 
Selva amb Cassà de la Selva. Al ser una carretera amb una IMD elevada i amb un alt 
percentatge de pas de vehicles pesants, s’hi dóna el fenomen de contaminació acústica per a 
fonts mòbils degut al trànsit.  

A la zona del nucli urbà cal destacar fonts mòbil de generació de sorolls com el pas de vehicles 
que es desplacen dins el mateix nucli i fonts fixes com les activitats constructives.  

Finalment, i tot i no tractar-se d’una de les principals fonts, també és perceptible la presència 
de l’aeroport Girona-costa Brava, i el seu transit aeri, que sobretot té incidència sobre masos i 
cases aïllades del municipi. 

La contaminació per soroll en l’àmbit rural és pràcticament inexistent.  

 

3.6.4. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu del soroll (diürn i nocturn) 

Al 12 de juny de 2002, el Govern de Catalunya va aprovar la Llei16/2002 de protecció contra 
la contaminació acústica. Aquesta llei obliga a fer la zonificació acústica del territori en zones 
de sensibilitat acústica alta (protecció alta contra el soroll),moderada (percepció mitjana del 
nivell de soroll) i baixa (percepció elevada del nivell del soroll). En cadascuna d’aquestes zones 
s’estableixen els valors límits d’immissió i els valors d’atenció a l’ambient exterior i també 
estableix valors límit d’immissió a l’interior dels habitatges i equipaments. 

Taula 3.6-2: Valors límit d’immissió i d’atenció a l’ambient 

exterior i interior (en dBA) 

Valors_límit 
d’immissió a 
l’exterior 

Valors_límit 
d’atenció a 
l’exterior 

Valors_límit 
d’immissió a 
l’interior Sensibilitat acústica 

Dia Nit Dia Nit Dia Nit 

Alta 60 50 65 60 30 25 

Moderada 65 55 68 63 35 30 

Baixa 70 60 75 70 35 30 
Font : Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

 

A continuació es presenten les mesures de soroll efectuades per Enginyeria Energètica 
Gironina sl durant un mostreig realitzat durant el mes Gener de 2008. Aquestes mesures 
puntuals s’han realitzat a diferents punts de la xarxa viària del municipi. 
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L’aparell homologat és de la marca CEL model 328 i nº de sèrie 2/278040A propietat del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya demarcació de Girona. Totes les mesures s’han 
fet amb la protecció antivents pel micròfon i  prèviament s’ha equilibrat mitjançant un 
equilibrador marca CEL i model 282. Les mesures s’han realitzat amb uns intervals de 20 
minuts i el mesurador s’ha instal·lat a una alçada d’1’5 metres respecte al terra. Els resultats 
que es presenten a continuació corresponen a lectures integrades de vint minuts i foren 
realitzades entre les 11:00 i les 13:05 hores del dia 14-7-07, en horari diürn.  

Totes les mesures permeten integrar les variacions d’energia sonora i calcular com a resultat el 
nivell de soroll equivalent (LAeq). 

 

Lmax- és el major valor absolut de la pressió sonora instantània des de l’inici de la medició, en 
decibels. 

LTm3- és el valor dels promitjos acumulatius en un interval de temps de 3 segons. 

LTm5- és el valor dels promitjos acumulatius en un interval de temps de 5 segons. 

Leq- nivell de pressió sonora continua equivalent. És el promig lineal del quadrat de la pressió 
acústica instantània durant tot el període de temps de la medició, en decibels. 

 

 Taula 3.6-3: Mesuraments del nivell sonor diürn en els diferents punts de mostreig  

 

Lloc Plaça Carretera 
Riudellots-Cassà 

Passeig de 
Campllong 

Carrer del 
mig 

P. Industrial les 
ferreries 

 Hora inici 11:00 11:50 11:25 12:15 12:45 

 Hora fi 11:20 12:10 11:45 12:35 13:05 

 Lmax 79,9 73:5 70,7 66,4 68,8 

 LT3 61,0 60,8 52,9 50,3 58,6 

 LT5 61,5 61,8 54,6 52,8 59,4 

 Leq (20 minuts) 53,3 57,3 47,7 45,5 56,0 

cotxes 9 24 8 30 

motos 1 4 1 5 

furgonetes 1 5 - 24 

camions< - 2 - 24 

autocar - - - - T
rà

n
si

t 
/ 

h
or

a 

altres - 

Segons IMD del 
tram de la  

carretera entre 
Riudellots i Cassà 
de la Selva que 

passa pel municipi 

 - - 1 

Font: Elaboració pròpia.  

 

Es pot observar com els mesuraments es situen per sota dels límits recomanables segons les 
mesures diürnes realitzades en intervals de 20 minuts, prenent com a zonificació A i B les 
establertes pel Departament de Medi Ambient en el seu mapa de capacitat acústica.  

Amb tot, per tal de poder afinar el mapa acústic seria necessari analitzar el soroll durant 24 
hores seguides.  

El soroll causat a l’aire lliure, com per exemple el que prové d’obres, no està relacionat amb 
una infraestructura fixa com el de les carreteres o la fressa industrial. D’aquí que els equips 
sorollosos poden ser utilitzats en diversos llocs i en diferents hores per persones diferents, 
elements que dificulten la reglamentació i control del soroll. 
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3.6.5. Mapa de sensibilitat acústica municipal. Cadastre sònic 

El consell Comarcal del Gironès disposa del Mapa de Capacitat Acústica amb valors de l’any 
2004, referent al municipi de Campllong. Aquest mapa, realitzat pel departament de medi 
ambient de la Generalitat de Catalunya, és una proposta inicial per tal que l’ajuntament 
l’utilitzi com a instrument base per elaborar els mapes de capacitat acústica definitius i 
aprovar-los tal com estableix la Llei. 

Figura 3.6.1: Mapa de Capacitat Acústica de Campllong 

 
Font: Consell Comarcal del Gironès. 

 

A la franja de la carretera C-25 s’ha establert uns valors d’immissió diürns en ambient exterior 
classificat com a zona B LAr ≤ 65 classificat com a zona de sensibilitat acústica moderada. 
També a la zona industrial pròxima al nucli urbà on hi ha activitat industrial i per últim, la zona 
del nucli més antic del poble on hi ha la plaça de l’església també està classificada com a zona 
B. La resta de zona urbana és classificada com a zona A, LAr≤60 de sensibilitat acústica alta. 
No s’han dibuixat zones d’especial focus de soroll ni zones tipificades com a Zona C, ZARE o 
ZEPQA. 

A partir d’aquí cal que es reguli amb més exactitud la capacitat acústica de cada indret del 
municipi seguint la següent metodologia:  

• Fase A): Reconèixer els emissors i receptors singulars del territori  

• Fase B): Definir zones homogènies des de la immissió de soroll  

• Fase C): Elaborar el mapa  

• Fase D): Aprovar i fer públic el mapa 

Cal recordar que en el Mapa de capacitat acústica es grafien les zones de sensibilitat acústica 
amb els valors límit d’immissió que corresponen a l’horari diürn. La Llei estableix, com a mínim 
les zones següents: 

Zona B, LAr≤65 

Zona A, LAr≤60 
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• Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen 
una protecció alta contra el soroll. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: LAr 60  

• Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten 
una percepció mitjana de soroll. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: LAr 65 

• Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una 
percepció elevada de nivell sonor. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: LAr 70 

• Zona de soroll. Són els sectors del territori afectats per la presència d’infraestructures de 
transport viari, ferroviari, marítim i aeri. 

• Zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). Són les àrees en què per les 
seves singulars característiques es considera convenient de conservar una qualitat 
acústica d’interès especial. El valor límit d’immissió es considera que és el valor del soroll 
de fons més 6 dB(A). 

• Zona acústica de règim especial (ZARE). Són les àrees en què es produeix una elevada 
contaminació acústica a causa de la presència de nombroses activitats i del soroll produït 
al voltant. Poden ser declarades ZARE les zones en què se sobrepassin els valors límit 
d’immissió en l’ambient exterior corresponents a zones de sensibilitat acústica baixa en 15 
dB(A) o més, dues vegades per setmana, durant dues setmanes consecutives o tres 
d’alternes, dins del termini d’un mes. 
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B. Diagnosi estratègica del soroll 

3.6.6. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica 

Resum executiu 

El soroll a Campllong no és un vector que preocupi excessivament, malgrat tot, és un fenomen 
que provoca molèsties. Es dóna en determinades zones com el soroll que provoca el trànsit que 
circula per la carretera que uneix Riudellots de la Selva i Cassà de la Selva, i en les activitats 
industrials presents al polígon industrial. 

Els coneixements actuals permeten concloure que l’exposició a la fressa ambiental actua com a 
font de tensió sobre la salut i un dels grans reptes de la societat urbana actual és minorar els 
sorolls dels pobles i ciutats. Se’ns dubte que un dels grans canvis de les zones urbanes en un futur 
proper serà principalment el d’aconseguir uns nivells exigents d’emissions de sorolls que farà 
millorar considerablement la qualitat de vida. 

 

Planificació urbanística i Mapa de capacitat acústica 

A Campllong, la planificació urbanística futura ha de permetre prevenir al màxim possible la 
interferència d’espais d’usos no compatibles que modifiquin sensiblement els nivells acústics. La 
comprovació d’aïllaments i muntatges d’instal·lacions i activitats és una qüestió bàsica per evitar 
que es generin intensitats sonores inadequades i per reduir molèsties. Per altra banda, cal una 
sensibilització ciutadana, tant a nivell personal com col·lectivament, ja que el comportament pot 
derivar en actes molests, especialment en aquells entorns més confinats o amb una densitat de 
població més elevada. 

Mapa de Capacitat Acústica de Campllong 

 
Font: Consell Comarcal del Gironès. 

 
 
 
 
 
 

Zona B, LAr≤65 

Zona A, LAr≤60 
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Planificació urbanística i Mapa de capacitat acústica 

Mesuraments del nivell sonor diürn en els diferents punts de mostreig 

Lloc 
Plaça 

església 
Carretera 

Riudellots- Cassà 
Passeig de 
Campllong 

Carrer del 
mig 

P. Industrial les 
ferreries 

Hora inici 11:00 11:50 11:25 12:15 12:45 

Hora fi 11:20 12:10 11:45 12:35 13:05 

Leq(20minuts) 53,3 57,3 47,7 45,5 56,0  

 

El trànsit rodat és la principal font emissora de soroll ambiental 

Igual que a la majoria de localitats el trànsit és el màxim causant de les molèsties sonores. A 
Campllong  municipi  per on passa la carretera C-25 (antiga GI-663) amb una IMD important i que 
comunica dos zones industrials com són el polígon industrial de Riudellots de la Selva i el de Cassà 
de la Selva, aquestes molèsties es veuen  accentuades pel pas d’un percentatge important de 
vehicles pesants. 

Mesuraments del transit rodat diürn en els diferents punts de mostreig 

Lloc 
Plaça 

església 
Carretera 

Riudellots-Cassà 
Passeig de 
Campllong 

Carrer del 
mig 

P. Industrial les 
ferreries 

Hora inici 11:00 11:50 11:25 12:15 12:45 
Hora final 11:20 12:10 11:45 12:35 13:05 
cotxes 9 24 8 30 
motos 1 4 1 5 

furgonetes 1 5 - 24 

camions< - 2 - 24 

autocar - - - - 

altres - 

Segons IMD del 
tram de la 

carretera entre 
Riudellots i Cassà 
de la Selva que 

passa pel municipi 
- - 1 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Establiment de les industries en el polígon industrial 

L’existència d’un polígon industrial afavoreix la concentració de les industries fent que els seus 
possibles efectes sorollosos queden aplegats en una sola àrea. Aquest és un punt favorable pel 
control de la contaminació acústica, permeten que progressivament industries o tallers es vagin 
desplaçant a la zona industrial. 
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3.6.7. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats 

Punts forts 

El polígon industrial es troba a certa distància del nucli urbà del municipi 

Concentració de sorolls a l’espai urbanitzat, en zones puntuals 

No hi ha un excessiu problema amb el soroll, llevat del que es produeix a les infraestructures 
viàries 

 

Punt febles 

El soroll d’algunes activitats industrials properes al nucli urbà 

L’alt volum de trànsit pesat que circula per la carretera que comunica Riudellots de la Selva i 
Cassà de la Selva 

Tot i la distància relativa a la que està situat, l’aeroport de Girona-Costa Brava produeix 
molèsties 

 

Oportunitats 

Aplicació de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i aprovació dels mapes 
de capacitat acústica 

 

Amenaces 

L’augment continu d’activitats al polígon industrial de les Ferreries 
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3.7. Residus  

A. Memòria descriptiva 

3.7.1. Residus municipals. Marc legislatiu 

El municipi de Campllong disposa d’una ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de 
recollida de deixalles. Aquesta ordenança marca com a fet imposable de la taxa la prestació del 
servei de recepció obligatòria de la recollida d’escombraries i residus sòlids urbans generats i 
defineix què es consideren. També estableix qui en són els subjectes passius, les quotes i les 
bonificacions. Els requisits per a beneficiar-se de les bonificacions són els següents: 
 
• Formalització de complir els criteris de selecció de residus per tipus, inclosa la fracció orgànica, 
cursant un curs d’educació ambiental organitzat per l’Ajuntament. Aquesta bonificació es pot augmentar 
un 50% si la totalitat de les persones de l’habitatge segueixen el curset.  
• Utilitzar sistemes ecològics del tractament de la fracció orgànica de les deixalles domèstiques tipus 
compostadors o femers. 
 
Aquestes bonificacions són acumulables i s’hi pot afegir una bonificació del 50% de l’import 
quan tots els membres siguin pensionistes i els seus ingressos anuals no superin un valor límit.  

Els residus del municipi de Campllong es classifiquen segons la seva naturalesa així com els 
seus tractaments. Tant la recollida del residu, com el seu posterior tractament, compleix amb 
la legislació Catalana vigent en l’àmbit de residus. Cal destacar la Llei 6/1993, reguladora dels 
residus i les seves posteriors modificacions i el Decret Legislatiu 2/1991, pel qual s’aprova la 
refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials i, si s’escau, el Decret 
115/94 de 6 d’abril, regulador del Registre de Gestors de Residus. Alhora també es compleix la 
normativa estatal recollida en la Llei de residus 10/98. Així com el Programa de Gestió dels 
Residus Municipals a Catalunya 2001-2006 (PROGREMIC), actualment en revisió.  

Els objectius del PROGREMIC (2001-2006) es centren en els següents eixos bàsics:  

• Prevenció en la generació de residus 

• Valorització de les fraccions que són aprofitables materialment i energèticament 

• Disposició del rebuig en dipòsit controlat 

• Divulgació i comunicació de les mesures de minimització i valorització als ciutadans, empreses i 
administració 

• Directrius per a la gestió dels residus comercials considerats com a residu altament valoritzable 

Les normes esmentades estableixen un seguit de principis rectors en la gestió dels residus per 
a tots els municipis de Catalunya, entre ells Campllong, d’acord amb la política medi ambiental 
de la Unió Europea. 

Un dels eixos del nou PROGREMIC (2007-2012), encara en procés de redacció, es centra en 
impulsar la recollida selectiva de la matèria orgànica, donada la implantació lenta que s’està 
produint de la mateixa. 

La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus (DOGC núm. 1776, 28 d’agost de 1993) 
determina que els municipis són els responsables del servei de recollida, del transport, de la 
valorització i de la disposició dels residus municipals. També estableix que els Ajuntaments han 
de promoure la valorització dels residus municipals, entenent per valorització les operacions de 
recollida selectiva i el servei de deixalleria municipal. Aquest model de gestió, tal com 
s’especifica en l’article 45 de la Llei, pot portar-se a terme des de l’àmbit municipal o, si 
s’escau, fer-se a nivell mancomunat o comarcal.  

Aquesta Llei ha tingut diverses modificacions. La Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de 
la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, defineix el concepte de residu 
comercial i estableix una regulació específica per a aquests residus a fi de millorar-ne la gestió 
i garantir que els productors i els posseïdors n’assumeixen tota la responsabilitat en la gestió, 
sens perjudici que els ens locals n’assumeixin la gestió directa, de manera que es respectin 
llurs competències en matèria de residus municipals. El mateix règim s’aplica als residus 
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d’origen industrial assimilables als municipals. D’altra banda s’adequa la resta de la regulació 
catalana a les determinacions de la Llei de l’estat 10/1998, de 21 d’abril, de residus, com ara 
el concepte de residu municipal, l’abast del qual s’amplia en comparació amb l'anterior 
normativa catalana i d’acord amb legislació d’àmbit europeu, s’incorpora el concepte de residu 
inert i s’adequa la llista de residus no admissibles als abocadors. Així mateix, es modifiquen els 
conceptes de valorització i disposició del rebuig. 

Actualment hi ha un avantprojecte d’una nova llei de modificació de la Llei de Residus de 
Catalunya, aprovat el 31 de juliol de 2007, on les novetats principals són l’adaptació de la 
normativa a les disposicions europees i la creació del Pla territorial sectorial d’infraestructures 
de gestió de residus municipals. L’avantprojecte de llei prioritza la recuperació de residus 
enfront del principi de proximitat i suficiència. Pel que fa als residus municipals, el text 
garanteix el tractament de les fraccions que no es recullen selectivament, i assegura la 
recollida selectiva de matèria orgànica a tots els municipis de Catalunya 

De manera voluntària els municipis impulsaran la recollida selectiva del vidre, del paper i 
cartró, de les piles, dels plàstics, dels metalls i d’altres materials que puguin ser valoritzables 
(article 47.3 de la Llei 6/93). Atès que majoritàriament es tracta d’envasos i residus d’envasos, 
la seva gestió es regula a través de la Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos. Aquesta Llei 
especifica els sistemes de recollida selectiva i marca els objectius de recuperació i valorització 
per a cada tipus de material. 

Taula 3.7-1: Objectius específics de valorització a nivell de Catalunya en el PROGREMIC 

 Material Objectiu 2003 Objectiu 2006 

Vidre 60% 75% 

Paper 60% 75% Recollida selectiva en àrees d’aportació 

Envasos lleugers 15% 25% 

Piles 50% 75% 

Làmpades de descàrrega 50% 75% 

Fluorescents 50% 75% 

Residus Industrials 

Recollida diferenciades o en Deixalleria 

Frigorífics fora d’ús 75.000 unitats 100.000 unitats 

Deixalleria Recollir selectivament a 
través de deixalleries 

Més del 8% del 
total de RM 

generats 

Més del 10% del 
total de RM 

generats 

Recollida en àrees de vorera i/o grans 
productors 

Fracció orgànica 40% 55% 

Recollides diferenciades i/o gestors 
autoritzats particulars 

Residus comercials 
8% de la 

generació total 
15% de la 

generació total 

Font: PROGREMIC 2001-2006.    

 

3.7.1.1. Caracterització dels residus municipals: producció i composició 

La Llei 6/93 i les seves modificacions defineixen els residus municipals com els residus 
domèstics i també els residus de comerços i d’oficines i serveis i d’altres residus que, per llur 
naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus domèstics. En funció de les seves 
característiques els residus municipals es poden classificar en: 

•••• Residus municipals ordinaris (RMO): Agrupa tots aquells residus municipals que són objecte de la 
recollida ordinària de deixalles. Es poden dividir en diferents fraccions: matèria orgànica, paper i 
cartró, vidre, plàstics, metalls, envasos mixtos, tèxtils i altres materials. 

•••• Residus municipals voluminosos (RMV): Són aquells residus que per la seva grandària no poden 
ser recollits a través dels mitjans convencionals utilitzats pels residus municipals ordinaris. És el cas 
dels electrodomèstics, dels mobles i d’altres andròmines. 
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•••• Residus municipals especials (RME): Són els residus que, pel caràcter perillós de la seva 
composició, no poden recollir-se amb la resta de residus municipals ordinaris. Són, per exemple, les 
pintures, els dissolvents, les piles, els medicaments, les bateries de cotxe, els olis, etc. 

 

La següent taula mostra l’evolució de la producció de residus municipals a Campllong pel 
període comprès entre els anys 1998 i 2006, a partir de els dades de recollida de residus 
disponibles a l’Agència de Residus de Catalunya. 

Taula 3.7-2: Producció de residus municipals a Campllong (Tn). Període 1998 – 2006 

Any MO 
(Tn) 

V (Tn) P i C 
(Tn) 

E LL 
(Tn) 

Vol 
(Tn) 

Altr 
(Tn) 

Deix 
(Tn) 

RS Total 
(Tn) 

% RS 
Total 

FR Total 
(Tn) 

% FR 
Total 

G Total 
(Tn) 

Kg 
hab.dia 

1998 - 13,1 2,22 0,53 - 0 - 15,85 9,85 145,07 90,15 160,92 1,57 

1999 - 12,19 7,5 1,02 - 0 - 20,71 11,52 159,09 88,48 179,8 1,76 

2000 - 14,73 7,85 2,21 4,29 0,01 - 29,09 15,92 153,69 84,08 182,79 1,79 

2001 - 15,31 9,09 4,69 - 0,01 - 29,1 17,45 137,64 82,55 166,74 1,63 

2002 - 20,13 9,93 7,82 21,54 0,01 - 59,43 29,38 142,88 70,62 202,31 1,78 

2003 - 46,48 25,6 16,97 22,67 0,01 - 111,73 41,47 157,72 58,53 269,46 2,18 

2004 34,15 42,26 28,19 4,49 66,86 1,07 5,9 182,92 56,12 143,04 43,88 325,96 2,54 

2005 75,27 42,81 29,01 16,49 18,42 1,41 8,29 191,7 60,72 124,01 39,28 315,72 2,35 

2006 38,4 37,92 29,86 15,92 15,95 1,41 10,3 149,76 67,93 70,69 32,07 220,44 1,59 

MO: Matèria orgànica, V: Vidre, PiC: Paper i Cartró, ELL: Envasos Lleugers, R Vol: Residus Voluminosos, Altr:Poda, Medicaments, 
Piles i Tèxtil, Deix: Deixalleria, RS: Recollida Selectiva, FR: Fracció resta, G: Generació 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

La recollida selectiva ha augmentat considerablement en el període 1998-2006 passant d’un 
9,85% a un 67,93%. Aquest augment ha sigut progressiu al llarg dels anys, mostrant una 
clara tendència a l’alça. A partir de l’any 2004 es va dur a terme la recollida de la matèria 
orgànica i també es va iniciar la recollida a la deixalleria municipal, situada a Cassà de la 
Selva. Tot i així, la generació de residus total ha disminuït després del 2004, sobretot en l’any 
2006, fet que es reflexa també amb la ràtio de generació de residus per habitant dia. Tot i així 
aquesta ràtio és superior a la comarcal i a l’any 2006 s’ha igualat a la mitjana de Catalunya 
que a l’any 2005 era 1,58 kg/hab.dia segons el Pla d’Acció per a la Gestió dels Residus 
Municipals a Catalunya 2005-2012. Amb tot, en el període 2003-2005 la generació de residus 
per habitant de Campllong estava molt per sobre d’aquest valor. 

Les següents figures mostren aquestes dades d’una forma gràfica. 

Figura 3.7-1: Generació de residus municipals (Kg/hab.dia) 
Període 1998-2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 
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Figura 3.7-2: Generació de residus municipals totals a Campllong (Tn) 
Període 1998-2006 
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PiC: Paper i Cartró 
Ell: Envasos Lleugers 
R Vol: Residus Voluminosos 
MO: Matèria orgànica 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

A grans trets es pot veure que la fracció majoritària és la fracció rebuig tot i que a partir de 
l’any 2003 la recollida de les diferents fraccions augmenta. Cal destacar el pic de recollida de 
residus voluminosos l’any 2004 i de matèria orgànica l’any 2005.  

És d’importància ressaltar que l’assistència en xerrades d’educació ambiental sobre la gestió 
dels residus domèstics dóna bonificacions per a la taxa de deixalles, i que per tant podria ser 
un dels motius pel qual s’assoleixen aquests bons nivells de recollida selectiva.  

 

3.7.1.2. Anàlisi de la gestió del servei de recollida i tractament dels residus municipals 

La recollida del rebuig és de competència municipal, la qual està gestionada per l’empresa 
FCC.SA, mentre que la recollida selectiva ha estat delegada al Consell Comarcal del Gironès. 

3.7.1.2.1. Rebuig 

El servei de recollida de residus el duu a terme l’empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas SA, FCC. SA. Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la fracció 
rebuig de Campllong va en la seva totalitat al dipòsit controlat per a la gestió dels residus 
municipals de Llagostera (Solius) al paratge Can Duran. El consorci per a la gestió del complex 
de tractament de residus de Solius n’és el propietari i és d’àmbit supracomarcal. 

A la figura següent es pot veure la quantitat de rebuig, que s’ha dipositat en la seva totalitat, a 
l’abocador de Solius, en el període 2004-2007. Les dades del 2007 arriben fins el mes de 
setembre. És d’importància comentar que les dades a partir de l’abril del 2004 són el pes real 
dels residus, ja que prèviament l’abocador feia una estimació dels residus que entraven. Així, 
si es comprova aquesta dada, s’observa com l’abocador estimava la generació de residus de 
Campllong per sobre de la seva producció real, fet que es reflectia en la taxa que aquest 
ajuntament havia d’abonar al Consorci per a la gestió de l’abocador de Solius. 
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Figura 3.7-3: Evolució del rebuig enviat a dipòsit (Tn) 
Període 2004 - 2007 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

S’observa clarament com la fracció rebuig ha disminuït l’any 2006 i es manté per a l’any 2007. 
Si es comparen les dades dels anys 2005, 2006 i 2007, s’observa com el pic de generació es 
situa a les 14Tn de fracció rebuig a unes quantitats inferiors a l’any 2006, aquest fet es deu a 
la millora de la recollida de la fracció selectiva del municipi de Campllong. 

El preu d’abocar residus per tona ha augmentat un 29% des del 2004 fins al 2007 i es preveu 
que al 2008 aquest sigui un 35,5% superior. A més cal afegir el cànon de l’Agència de Residus 
de 10 € per a cada tona abocada.  

 

3.7.1.3. Recollida selectiva 

El municipi de Campllong ha delegat el servei de recollida selectiva de les fraccions de vidre, 
paper i cartró i envasos lleugers al Consell Comarcal del Gironès, així com la fracció orgànica 
dels residus municipals (FORM, veure següent punt).  

El servei prestat per aquest ens consisteix en la recollida selectiva de cadascun d’aquests 
residus i el transport d’aquests fins a un gestor per a la seva posterior valorització.  

Concretament, les activitats incloses en aquest servei són:  

• Serveis de recollida selectiva mecanitzada de les diferents fraccions de residus municipals 
objecte del servei a la via pública i en els contenidors tipus iglú o metàl·lics de les àrees 
d’aportació del carrer, així com el seu transport fins a un gestor de residus autoritzat. 

• Servei de neteja periòdica i manteniment dels elements de recollida i dels contenidors 
utilitzats per a dipositar els esmentats residus, així com la seva aseptització i desodoració. 

• Servei de canvi d’ubicació i col·locació dels nous contenidors que el Consell Comarcal del 
Gironès subministri. 

El servei de recollida selectiva es porta a terme mitjançant contenidors específics ubicats en 
diversos punts del nucli de Campllong. Els contenidors de recollida selectiva es troben repartits 
pels diferents carrers i places del municipi. A la taula 3.7.3 es detalla el nombre de contenidors 
de recollida selectiva segons l’ARC i el nombre d’habitants per a cadascun d’aquests 
contenidors a l’any 2006.  
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Taula 3.7-3: Nombre de contenidors a Campllong 

Any Vidre 
Habitant 

Cont. V 

Paper 

i cartró 

Habitant 

Cont. P i C 

Envasos 

Lleugers 

Habitant 

Cont.  E Ll 

2005 12 31 10 37 10 37 

2006 12 32 10 38 10 38 

2007 12 - 11 - 11 - 

Font: Agència de Residus de Catalunya. 

 

A Campllong hi ha 12 contenidors de vidre, 11 contenidors de paper i cartró i 11 d’envasos 
lleugers. La proporció d’habitants per contenidor, a l’any 2006, és de 32 i 38 i es troba molt 
per sota de la mitjana comarcal la qual oscil·la entre els 167 i els 216 habitants per contenidor.  

Figura 3.7-4: Ubicació dels contenidors de Recollida Selectiva a Campllong 
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Font: Consell Comarcal del Gironès. 

 

Tal i com es pot observar en les anteriors figures, els contenidors de recollida selectiva de 
Vidre, paper i cartró i envasos lleugers, estan ubicats en un total d’11 àrees d’aportació entre 
el nucli de Campllong, el polígon industrial de Les Ferreries, i els veïnats de Torre Colomina, 
Casanova, Mas Callicó (Restaurant Can Xiquet) i Can Canyet. L’única diferència rau en que, pel 
que fa als contenidors de vidre, el restaurant Can Barris disposa de dos contenidors, donada la 
seva elevada generació de vidre per la seva activitat. 

Fotografia 3.7-1: Àrees d’aportació al nucli de Campllong 

  
Font: Elaboració pròpia. 

 

3.7.1.3.1. Recollida selectiva de vidre 

El municipi de Campllong disposava a l’any 2006 de 12 contenidors de tipus iglú que significa 
una ràtio de un contenidor per a cada 32 habitants. La quantitat de recollida de vidre a l’any 
2006 va ser de 37.920 kg que representa 99,52 Kg/hab any. Cal tenir en compte que aquests 
12 contenidors estan ubicats en 11 àrees d’aportació, ja que el restaurant Can Barris disposa 
de 2 contenidors. Amb tot, el ràtio d’habitants per contenidor tenint en compte els 11 
contenidors (35 hab/cont) no varia substancialment. 

Pel que fa a l’evolució de la recollida selectiva del vidre, en el període comprés entre els anys 
1998 i 2006 es segueix una tendència a l’alça amb un augment molt marcat a l’any 2003 
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incrementant en més de la meitat la recollida d’aquesta fracció del residu. Tot i així en els anys 
posteriors hi ha un petit descens. 

Figura 3.7-5: Evolució de la recollida selectiva de vidre (Tn) 
Període 1998 - 2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

A la figura 3.7.5 es recull l’evolució mensual de la recollida selectiva de vidre per als anys 
2005, 2006 i part del 2007. Per aquest últim any es disposen de dades fins al més de juny.  

La tendència entre aquests anys és similar, tot i que existeixen certs pics mensuals. Tot i així 
la tendència anual no indica estacionalitat. 

Figura 3.7-6: Evolució mensual de la recollida selectiva de vidre (Kg) 
Any 2005 - 2007 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Comarcal del Gironès. 

 

3.7.1.3.2. Recollida selectiva de paper i cartró 

El municipi de Campllong disposava, l’any 2006, de 10 contenidors de paper i cartró, que 
significa un ràtio de 1 contenidor cada 38 habitants, l’any 2007, el nombre de contenidors és 
de 11. La quantitat recollida de paper i cartró l’any 2006 va ser de 29.860 kg que representa 
78,37 Kg/hab.any. 

A l’igual que en el cas del vidre la tendència de la recollida selectiva del paper i cartró en el 
període 1998-2006 és a l’alça i es duplica a l’any 2003 continuant augmentant suaument. 
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Figura 3.7-7: Evolució de la recollida selectiva de paper i cartró (Tn) 
Període 1998 - 2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

A la figura 3.7-7 es veu l’evolució mensual pel què fa a la recollida selectiva de paper i cartró 
per als anys 2005 a 2007, de l’últim any només es disposa de dades fins al mes de juny. 
S’observa que a l’any 2007 es recullen més residus cada mes, a part d’això la tendència anual 
és similar en els tres anys. No s’observa indicis d’estacionalitat. 

Figura 3.7-8: Evolució mensual de la recollida selectiva de paper i cartró (Kg) 
Any 2005-2007 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Comarcal del Gironès. 

 

3.7.1.3.3. Recollida selectiva d’envasos lleugers 

El municipi de Campllong disposava, l’any 2006, de 10 contenidors d’envasos lleugers, que 
significa un ràtio de 1 contenidor per a cada 38 habitants, l’any 2007, el nombre de 
contenidors és de 11. La quantitat recollida d’envasos lleugers l’any 2006 va ser de 15.920 kg 
que representa 41,78 Kg/hab.any. 

A l’igual que els dos casos anteriors, l’evolució de la recollida selectiva d’envasos lleugers 
segueix una tendència a l’alça pel període estudiat, destacant el fort increment l’any 2003. 
Aquí, però, ressalta la poca quantitat d’envasos lleugers recollits l’any 2004 en comparació de 
l’any anterior i posterior. Es desconeix el motiu d’aquesta reducció, però pot ser deguda a un 
error en la presa de dades. 
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Figura 3.7-9: Evolució de la recollida selectiva d’envasos lleugers (Tn) 
Període 1998 - 2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

A la figura 3.7-9 es pot veure les dades mensuals de recollida d’envasos lleugers per l’any 
2005 a 2007. La recollida mensual és similar en els 3 anys tot i que en el 2007 augmenta la 
recollida gairebé cada mes. Destaca el pic al mes d’agost del 2005. Amb tot, la tendència anual 
no marca cap estacionalitat. 

Figura 3.7-10: Evolució mensual de la recollida selectiva d’envasos lleugers (Kg) 
Any  2005 a 2007 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Comarcal del Gironès. 

 

3.7.1.4 Recollida de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM) 

Pel que fa a matèria orgànica al municipi de Campllong, es realitzen dos tipus de gestions, per 
una banda, el municipi disposa, l’any 2007, de 9 contenidors, 5 per a la població i 4 pels 
restaurants. Així mateix, el municipi també està inclòs a la campanya de compostatge casolà, 
des de l’any 2005. 
 
El servei de recollida de la fracció orgànica en contenidors a la via pública està delegat al 
Consell Comarcal del Gironès i inclou: 

• La recollida i el buidat dels contenidors específics per a la recollida de la fracció 
orgànica, normalment de 240 l/360 l de capacitat.  

• El transport de residus recollits fins a la planta de compostatge per a la seva correcta 
gestió i transformació en compost. 

• La neteja periòdica dels contenidors i elements de recollida. 
• Els canvis d'ubicació dels contenidors. 
• El manteniment i la col·locació de nous contenidors. 
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L'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal, també coordina la campanya de sensibilització 
per tal d'informar a la ciutadania sobre el nou servei. 

La recollida d’aquesta fracció la realitza l’empresa Tirgi, tècniques i recuperacions del gironès. 
La recollida als contenidors de la població és de 4 dies a la setmana, mentre que als 
restaurants és diària. La destinació dels residus orgànics era la Planta de Compostatge de 
Santa Coloma de Farners, però des de l’any 2006 es dipositen a la planta d’Olot.  

La recollida de matèria orgànica l’any 2006 va ser de 38.400 kg i representa 100,78 
kg/hab.any. Es donen aquests resultats de recollida orgànica ja que es fa recollida també als 
restaurants de la població, els quals són els principals generadors del municipi.  

Figura 3.7-11: Evolució de la recollida selectiva de la matèria orgànica (Tn) 
Període 2004 - 2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

L’any 2005 va marcar un màxim en la recollida de la matèria orgànica, però al 2006 
disminueix la quantitat recollida, això es podria deure en cert grau a l’èxit de la campanya de 
compostatge casolà iniciada l’any 2005.  

Figura 3.7-12: Evolució mensual de la recollida selectiva de la fracció orgànica (Kg) 
Any  2005 a 2007 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Comarcal del Gironès. 

 

Pel que fa a la recollida mensual s’observa que a l’any 2005 es recull molta més matèria 
orgànica que els anys posteriors, tot i que al 2007 se’n recull més que al 2006. La tendència 
anual no marca estacionalitat.  
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Figura 3.7-13: Municipis del Gironès que reciclen la fracció orgànica a l’any 2007 

 
Font: Pàgina web del Consell Comarcal del Gironès. 

 

Tot i que de forma inicial es va començar amb la recollida de la FORM al nucli i als veïnats, la 
poca resposta per part dels veïnats, donat el major grau d’autogestió de la matèria orgànica 
que de sempre s’ha fet a pagès, va propiciar que es retiressin els contenidors d’aquests, i que 
el municipi s’adherís a la campanya de compostatge casolà. En un primer episodi, es van 
adherir 22 habitatges. Posteriorment, l’ajuntament ha continuat endavant amb aquesta 
iniciativa, adherint-hi 10 habitatges més, i amb la previsió d’augmentar-los a 15, el que 
suposarà un total de 37 habitatges que realitzaran compostatge casolà al municipi. 

La campanya d’implantació del compostatge casolà es va iniciar l’any 2005 i degut a l’èxit es 
va repetir l’any 2006. Aquesta campanya és impulsada des del Consell Comarcal del Gironès. 
Al 2007 la campanya va ser impulsada per l’Ajuntament.  

Quan un ciutadà s’inscriu a la campanya rep assessorament sobre quina de les tres mides de 
compostadors que ofereix l’Ajuntament és la més adient i tres visites: una per a la instal·lació 
del  compostador, l’altre de seguiment als dos mesos i la tercera al cap de set mesos per a fer 
la primera collita del compost. Només és subvencionable un compostador per habitatge i cal 
pagar una fiança en funció de la mida del compostador. L’import es retorna passats dos anys 
de l’ingrés.  

Adherint-se a aquesta campanya es gaudeix d’una bonificació de 25€ a la taxa d’escombraries. 
A la pàgina web de l’Ajuntament de Campllong hi ha un fòrum sobre compostatge casolà on els 
usuaris poden compartir els seus consells i dubtes sobre com realitzar un bon compostatge. 

 

L’anàlisi de les diferents fraccions que es recullen selectivament en el municipi, es completa 
amb els resultats de l’enquesta de percepció ciutadana, on es demana si es separen les 
diferents fraccions (rebuig, paper, envasos, vidre, orgànica i especials). Els resultats són els 
següents. 
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Figura 3.7-14: Separa habitualment els residus en les diverses fraccions? 
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La població enquestada reconeix que separa sempre els residus en les diverses fraccions, 
principalment el vidre, el paper i cartró i els envasos. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong 

 

3.7.1.5. Residu verd 

Pel que fa al residu de poda es tenen dades des del 2003 fins al 2006 provinents de les 
estadístiques de l’Agència de Residus de Catalunya. A l’any 2006 es van recollir 1.330 kg, dada 
que s’ha mantingut estable en el període 2003-2006.  

Els municipis que ho sol·licitin al Consell Comarcal del Gironès, poden disposar d’un servei de 
recollida de restes de poda i jardineria en contenidors específics. La poda es tritura i serveix 
com a complement a l’hora de fer compostatge casolà en aquells municipis on està implantat. 

 

3.7.1.6. Deixalleria 

El municipi de Campllong està adscrit a la deixalleria de Cassà de la Selva, situada al polígon 
industrial d’aquest municipi tal i com es pot veure en el mapa del servei de deixalleries al 
Gironès 2007. 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Campllong 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  213 

Figura 3.7-15: Mapa del Servei de Deixalleries al Gironès 2007 

 
Font: Pàgina web del Consell Comarcal del Gironès. 

 

L’any 2006 es van recollir 15,54Tn de residus a la deixalleria de Cassà de la Selva, provinents 
del municipi de Campllong. Al llarg del període 2004 – 2006, la quantitat de residus recollits a 
la Deixalleria de Cassà de la Selva ha augmentat lleugerament. Pel que fa als residus 
especials, la partida més important correspon a la ferralla electrònica, que suposa poc més de 
la meitat del global dels residus especials recollits (1,15Tn), mentre que pel que fa a residus 
municipals valoritzables, les partides més importants es troben en la fusta i les runes (3,65 i 
3,61 Tn respectivament) seguides pels residus voluminosos i els de jardineria (1,83 i 1,33 Tn 
respectivament). 

Taula 3.3-4: Residus municipals especials recollits a la Deixalleria de Cassà 
de la Selva (Tones). Període 2004-2006. 

Any Fl. Pn. Bat. Dis. Pil. Elec. 
CFC's 

Fer. 
Elec. 

Olis 
veg. 

Olis 
min. 

Altres Total 
(tones) 

2004 0,00 0,13 0,00 0,01 0,00 0,09 0,27 0,00 0,00 0,21 0,72 

2005 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,08 0,60 0,00 0,00 0,03 0,84 

2006 0,02 0,27 0,06 0,00 0,02 0,01 0,65 0,08 0,00 0,04 1,15 
Fl. Fluorescents                                                        Elec. CFC’s. Electrodomèstics amb CFC’s 
Pn. Pneumàtics                                                                         Fer. Elec. Ferralla electrònica 
Bat. Bateries                                                                                      Olis veg. Olis vegetals 
Dis. Dissolvents                                                                                  Olis min. Olis minerals 
Pil. Piles  

Font: Consell Comarcal del Gironès. 

 

Taula 3.7-5: Residus municipals valoritzables recollits a la Deixalleria de Cassà de la Selva 
(Tones). Període 2004-2006. 

Any Vidre 
Envàs 

Vidre 
Pla 

Paper Env. 
lleug. 

Ferralla Tèxtil Fusta Runes Volumin. Jardin. Altres 
val. 

Total 

2004 0,38 0,07 0,75 0,47 1,02 0,01 1,73 2,44 2,20 1,05 0,00 10,11 

2005 0,33 0,22 0,90 0,41 1,35 0,06 2,47 3,27 2,77 1,35 0,36 13,49 

2006 0,33 0,47 1,05 0,38 1,45 0,04 3,65 3,61 1,83 1,33 0,45 14,59 

Font: Consell Comarcal del Gironès. 
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3.7.1.7. Altres recollides 

3.7.1.6.1 Residus voluminosos 

L’Ajuntament de Campllong ha delegat al Consell Comarcal del Gironès el servei  de recollida 
de mobles i trastos vells. El servei inclou la recollida dels residus voluminosos: 
electrodomèstics, mobles i estris vells (neveres, televisors, somiers, matalassos, taules, 
cadires, etc.) deixats a la via pública, generalment al costat dels contenidors de rebuig, i el seu 
tractament, entenent per tractament tant la valorització que pugui fer-se’n dels seus 
components, com la seva disposició en un abocador controlat. En casos extraordinaris, també 
es recullen els mobles i trastos vells directament en el domicili del ciutadà, prèvia trucada i 
concertació amb l’Ajuntament o al Consell Comarcal. El servei s’efectua seguint un calendari 
establert. El dia de recollida a Campllong és el tercer dijous de cada mes. En el cas de masies 
aïllades cal trucar prèviament a l’Ajuntament. 

Des de l’any 2002 la quantitat anual de residus recollits es troba al voltant de les 15.000-
20.000 kg, tot i que a l’any 2004 hi va haver un pic de 66.860 kg. 

Figura 3.7-16: Evolució de la recollida selectiva dels residus voluminosos (Tn) 
Període 1998 - 2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

Figura 3.7-17: Evolució mensual de la recollida selectiva dels residus voluminosos (Kg) 
Període 2005 – 2007. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Comarcal del Gironès. 

 

L’evolució mensual de la recollida selectiva de residus voluminosos no segueix una tendència  
lògica, sinó que depèn de les necessitats de la població d’alliberar-se d’aquests residus. 

3.7.1.6.2. Recollida selectiva per empreses 

Segons l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la recollida de residus sòlids 
urbans, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de 
recollida d’escombraries i residus sòlids urbans generats per habitatges, allotjaments i locals o 
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establiments on s’hi efectuïn activitats industrials, comercials, artístiques i de serveis. 
S’exclouen d’aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d’obres, els detritus 
humans, les matèries i els materials contaminants, corrosius perillosos o els que la seva 
recollida o abocament requereixen l’adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o 
de seguretat. 

Com s’ha vist anteriorment, aquesta recollida es centra, pel cas de Campllong, en l’increment 
de l’esforç de recollida selectiva, sobretot de vidre i de la fracció orgànica, als restaurants de la 
població, els quals són, al mateix temps, els principals generadors. 

 

3.7.1.6.3. Vehicles fora d’ús 

El Consell Comarcal del Gironès posa a disposició dels Ajuntaments un dipòsit comarcal de 
vehicles per als vehicles abandonats, però que encara no han estat declarats residus sòlids 
urbans.  

També ofereix un servei de gestió dels vehicles fora d’ús que comprèn tant el trasllat en grua 
del vehicle des del lloc on es troba fins al centre de recollida, descontaminació i recuperació 
autoritzat per efectuar-li la separació controlada dels components que tenen la consideració de 
residus especials (olis, líquids de frens, etc.), el seu reciclatge (recuperació de subproductes) i 
posterior emmagatzematge. 

 

3.7.1.8. Valoració dels percentatges de recuperació i gestió de la recollida selectiva 

A continuació s’analitza l’assoliment dels objectius del programa PROGREMIC en el municipi de 
Campllong des de la seva entrada en vigor l’any 2001 fins al 2003, que correspon a la primera 
etapa i fins el 2006 , la segona etapa. 

Per a poder comparar els percentatges de les diferents fraccions de residus recuperades per al 
municipi, seria necessari conèixer la quantitat de residus que es generen a Campllong, per 
tipus. Però com que no s’ha fet cap estudi sobre la composició de la brossa d’escombraries, 
s’ha utilitzat les quantitats produïdes segons la bossa d’escombraries tipus realitzada per 
l’Agència de Residus de Catalunya. Es tracta dels percentatges mitjans a Catalunya d’una 
bossa de deixalles domèstica segons les fraccions que s’hi poden trobar. Les quantitats, però, 
poden variar segons la tipologia de la població (rural/urbana – turística o no) ja que depèn 
molts dels hàbits de consum de cadascú. 

Les següents taules comparen el percentatge de residus recollits selectivament (vidre, paper i 
cartró, envasos lleugers i matèria orgànica) respecte el total dels residus municipals generats a 
Campllong en els anys 2003 i 2006, i es comparen amb els objectius marcats pel PROGREMIC, 
i detallats a l’inici d’aquest apartat.  

Taula 3.7-6: Comparació entre la recuperació de residus, per tipus, a Campllong i els objectius del 
PROGREMIC. Any2003. 

Tipus 
residu 

Total residus 
generats 

Tn 

Bossa tipus a 
Catalunya 

%  

Estimació 
quantitat de 

residus per tipus 

Tn 

Quantitat 
residus recollits 
selectivament  

Tn 

Residus 
recuperats 

% 

Objectius 2003 
PROGREMIC  

% 

V 8 21,56 46,48 215,62 60 

PiC 21 56,59 25,6 45,24 60 

Ell 21 56,59 16,97 29,99 15 

MO 38 102,39 0 0,00 40 

Rebuig 

269,46 

12 32,34 157,72    

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agencia de Residus de Catalunya. 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Campllong 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  216 

 

Taula 3.7-7: Comparació entre la recuperació de residus, per tipus, a Campllong i els objectius del 
PROGREMIC. Any2006. 

Tipus 
residu 

Total residus 
generats 

Tn 

Bossa tipus a 
Catalunya 

%  

Estimació 
quantitat de 

residus per tipus 

Tn 

Quantitat 
residus recollits 
selectivament 

Tn 

Residus 
recuperats 

% 

Objectius 2006 
PROGREMIC  

% 

V 8 17,64 37,92 215,02 75 

PiC 21 46,29 29,86 64,50 75 

Ell 21 46,29 15,92 34,39 25 

MO 38 83,77 38,4 45,84 55 

Rebuig 

220.44 

12 26,45 70,69 - - 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agencia de Residus de Catalunya. 

 

A les taules es pot veure que els percentatges de recollida selectiva a Campllong superen amb 
escreix els objectius marcats pel PROGREMIC pel 2003 i el 2006 tan pel cas del vidre com dels 
envasos lleugers. Pel que fa al paper i cartró el percentatge és molt proper a l’objectiu marcat, 
com també a la recollida de la matèria orgànica, que a l’any 2006 s’apropa molt al 55% de 
recollida que marca el PROGREMIC.  

Els motius d’aquests bons resultats són, per una banda, pel fet de que es tracta d’un municipi 
de pocs habitants en el que es fomenta la recollida selectiva des de l’Ajuntament mitjançant 
bonificacions a la taxa de recollida de residus urbans assistint a tallers d’educació ambiental.  

Per altra banda, cal remarcar el fet de que el percentatge de vidre recuperat tan el 2003 com 
el 2006 és superior al 200%. Aquesta dada es deu a que, a Campllong, la presència de 
diversos restaurants que generen una gran quantitat de vidre, el qual es recull de forma 
selectiva mitjançant contenidors específics ubicats als propis establiments, i que es tracten 
amb la resta dels residus sòlids urbans que es generen al municipi, augmentant el percentatge 
de vidre generat respecte el que conté la bossa d’escombraries mitjana de Catalunya. 

Finalment, i tot i que el percentatge de matèria orgànica no assoleix els objectius del 
PROGREMIC, cal tenir en compte que a la població hi ha un bon nombre de veïns que estan 
acollits al programa de compostatge casolà, el qual no comptabilitza a les estadístiques de 
l’Agència de Residus de Catalunya. Per tant, és d’esperar que el percentatge de recollida 
d’aquesta fracció sigui superior a l’estimada. 

 

3.7.1.9. Prevenció de residus municipals i ambientalització de festes populars 

L’Ajuntament de Campllong es va adherir a la campanya del Consell Comarcal del Gironès per 
tal de sol·licitar una subvenció per a la prevenció dels residus municipals en tres àmbits de la 
població: comerços, escoles i ciutadania i per a una subvenció per a l’ambientalització de 
festes populars. 

Aquesta darrera subvenció va ser concedida, i consistia en una sèrie de material, així com 
l’assessorament per part d’un equip de professionals, per tal de minimitzar els residus 
generats durant la fira de Campllong, i que aquests residus poguessin ser recuperats, a partir 
del subministrament de vaixelles compostables, però segons converses amb el propi 
ajuntament, l’elevat número de pobles a que el Consell Comarcal ofereix aquest servei, així 
com la diferent especificitat dels diferents municipis, van provocar que el resultat d’aquesta 
actuació no fos molt ben valorada per part de l’Ajuntament. 
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3.7.2. Neteja viària 

El Consell Comarcal del Gironès, té competència delegada pel que fa a neteja viària al municipi 
de Campllong. Els serveis de neteja viària sol·licitats pels municipis com a Serveis Ordinaris, 
amb una freqüència inicial establerta, comprenen diversos tipus de Servei, que a continuació 
es relacionen7.  

Aquesta diversitat de tipologies de servei  vol donar resposta als diferents condicionants de 
cada municipi: les seves característiques urbanístiques, la diferent intensitat de neteja 
requerida, etc. 

Tipologies de Servei segons els mitjans emprats: 

a) El Servei mixt comprèn una màquina escombradora gran – escombradora  
d’aspiració sobre camió - amb xofer i dos peons escombriaires, realitzant el servei 
ordinari.  

b) El Servei mixt amb escombradora petita – escombradora autopropulsada 
d’aspiració i de 2 m3 de capacitat- amb xofer i dos peons escombriaires realitzant el 
servei ordinari.  

c) El Servei manual comprèn un peó escombriaire, amb escombra, recollidor i carro 
porta-bosses, realitzant el servei ordinari. Els Serveis manuals poden requerir més d’un 
peó, a petició de l’Ajuntament, amb una dedicació de temps variable. 

d) El Servei de baldeig comprèn un camió cisterna amb aigua, i quan es sol·liciti amb un 
desinfectant respectuós amb el medi ambient, i mànega amb ruixador, amb una pressió 
mínima de 5 kg/cm2, i un cabal mínim de 50 cm3/hora. 

e) El Servei de neteja de mobiliari urbà comprèn la neteja manual del mobiliari urbà 
amb fregalls i draps adients per extreure la brutícia de les diverses superfícies a 
netejar, amb algun producte desinfectant, respectuós amb el medi ambient, i 
respectuós amb els materials dels elements a netejar i amb els usuaris del mobiliari, 
atenent als usos que en fan.   

En aquest sentit, mereix especial atenció el servei de desinfecció dels Parcs Infantils, que han 
de fer servir productes desinfectants compatibles amb l’exposició cutània i oral dels usuaris. 

 

Tipologies de Servei segons l’objecte de neteja: 

a) Es considera Servei Ordinari en general, i per defecte d’especificacions més concretes 
per part de l’Ajuntament o Consell Comarcal, la neteja dels següents extrems: 

- Neteja mecànica de les calçades i/o escombrat manual –segons s’escaigui-, i escombrat 
manual de les voreres i de les vores de la calçada, de totes les vies públiques, passeigs i 
places, així com, recollida de residus de petites dimensions, fulles, brossa (incloses les burilles 
de cigarreta, xiclets, etc.) i herbes existents a les voreres i en els escocells dels arbres.  A 
mesura que s’asfaltin carrers en un municipi, aquests s’hauran d’incorporar sistemàticament 
en el Servei. 

- Neteja de les vores de les carreteres d’accés. 
- Neteja de residus en les lleres i ribes dels rius i rieres, en els seus trams urbans i a l’entorn 

dels ponts que els travessen. 
- Neteja sota els cotxes aparcats (fins on manualment es pugui fer la neteja i entre els cotxes 

aparcats). 
- Neteja superficial dels embornals. 
- Neteja de l’interior dels testos, dels parterres i dels escocells dels arbres que es trobin en els 

espais públics i zones verdes, així com la recollida de les fulles d’aquestes zones. 
- Buidat de papereres. 
- Neteja de pintades, taques d’oli i de greix puntuals. 
- Recollida de sorres provinents de pluges, tempestes o temporals de tramuntana. 
- Neteja dels excrements d’animals existents en la via pública. 
- Molt especial cura en la neteja de les àrees de vorera i d’aportació de residus, en cadascun 

dels serveis ordinaris, amb escombrat manual de les vores i sota els contenidors que es poden 
moure (els de rebuig i orgànica normalment). 

                                           
7 Font: Consell Comarcal del Gironès. 
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Queda inclòs en el Servei Ordinari, tots aquells serveis afins per a poder-lo realitzar, com ara, 
la senyalització de carrers per a la neteja de les bandes d’aparcament, i que es detalla en el 
Pla de Neteja Rotativa en Bandes d’Aparcament. 

b)  Es considera Servei de Recollida de Fulles al Servei Mixt –amb tot l’equipament inherent 
tècnic i personal- especialment destinat a la recollida de les fulles dels arbres que cauen 
a la tardor. 

c)  Serveis per festes, són els serveis sol·licitats pels Ajuntaments com a ordinaris –segons 
la clàusula sisena-  per atendre a les necessitats especials d’algunes dates: fires, festes 
majors, Sant Joan, Carnestoltes, Reis, etc. Aquests serveis poden ser mixtes o manuals; 
circumscrits o no a alguna zona concreta del municipi; i molt ajustats pel que fa a 
l’horari i la durada del Servei a les necessitats específiques del municipi. 

d)  El concessionari haurà d’organitzar un Pla de Neteja Rotativa en Bandes d’Aparcament, 
de manera que en tots els carrers del municipi amb una freqüència mínima de dos cops 
a l’any es netegin totes les calçades en profunditat, especialment allà on s’aparquen els 
vehicles habitualment. Per això, amb 7 dies d’antelació a cada servei ordinari es definirà 
de manera consensuada amb l’Ajuntament en qüestió quin són els carrers en els que es 
prohibirà aparcar, i es col·locaran les corresponents senyals de “prohibit aparcar”, amb 
indicació concreta dels dies i hores, amb tres dies d’antelació a la realització del Servei, 
havent-les de retirar immediatament després de la realització del servei. 

e) Serveis extraordinaris que podran els diversos ajuntaments sol·licitar quan ho 
requereixin, i pels que el concessionari rebrà l’oportuna compensació econòmica, són els 
següents: 

- Servei de desratització, desinfecció i desinsectació de les vies públiques i places, amb la 
corresponent compensació econòmica; i 

- Neteja dels abocaments incontrolats que puguin aparèixer en el municipi, amb la corresponent 
compensació econòmica; 

- Neteja dels embornals;  
- Neteja de grafits, retirada de cartells i adhesius, etc. de contenidors, marquesines, fanals, etc.  
- Altres serveis a especificar, segons necessitats sobrevingudes, com poden ser: actuacions en 

cas d’inundacions, neu, temporal de vent, etc. 

 

El municipi de Campllong disposa d’un servei mixt mensual, és a dir, 12 serveis mixts a l’any, 
que comprengui tot la zona urbana, el polígon i amb molt especial cura la neteja de les zones 
de contenidors de residus, el buidat de papereres i la plaça del poble. En cada servei mensual i 
a criteri de l’Ajuntament, es realitzarà la neteja també d’un dels camins veïnals. 

 

3.7.3. Runes i residus de la construcció 

El Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya va aprovar el 28 de juny de 2001 
el Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya (PROGROC), programa que va 
cobrir el període comprès entre els anys 2001 i 2006, i que va ser revisat pel període 2004 - 
2006.  Aquest eina de planificació té com a objectiu estratègic assolir un alt nivell de gestió 
mediambiental dels residus de la construcció, en compliment dels objectius de la Comissió 
Europea en matèria de reciclatge i seguretat ambiental de les instal·lacions, de forma que en 
qualsevol projecte on es generin residus de la construcció es tinguin en compte els costos 
derivats d'una gestió ambientalment sostenible. 

Aquests objectius s'han d'assolir mitjançant una sèrie d'actuacions que s'han agrupat en els 
següents sis grans eixos d'actuació: prevenció, valorització, disposició del rebuig en dipòsits 
controlats, desplegament del model de gestió, criteris per al desplegament de les 
infraestructures i activitats de divulgació i formació. 

Pel que fa a la regulació municipal de les runes i residus de la construcció, l’ajuntament de 
Campllong no ha aprovat cap ordenança reguladora dels mateixos, si bé, en el procediment 
d’obtenció de la llicència d’obres, aquest exigeix, d’acord amb el Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, modificat pel decret 
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161/2001, de 12 de juny, un certificat d’acceptació i un certificat final de gestió d’un gestor de 
residus de residus de la construcció autoritzat. 

La planta de gestió de residus de la construcció més propera és la planta de transvasament i 
reciclatge de Cassà de la Selva, de titularitat privada, Germans Cañet Xirgu SL, amb codi de 
gestor industrial E-809.03. El dipòsit controlat més proper és el dipòsit controlat de Girona.  

Tot i no disposar de dades concretes referents al volum i pes dels residus de la construcció del 
municipi de Campllong, és de suposar que aquest entra dintre de la normalitat catalana, i cal 
tenir en compte que el pes de la construcció, en el total del municipi, no és molt elevat, si bé 
els darrers anys aquest sector ha experimentat un important augment. En aquest sentit, la 
regulació que se n’ha fet, a nivell autonòmic, ha suposat que les runes i els residus de la 
construcció s’hagin gestionat correctament. 

 

3.7.4. Residus industrials 

Segons les estadístiques de declaració de residus industrials facilitades per l’Agència de 
Residus de Catalunya, l’any 2005 9 empreses van declarar a Campllong un total de 3.217 Tn 
de residus industrials, que suposa un 1,61% de tots els residus generats a la comarca del 
Gironès.  

A la taula següent es poden veure detalladament quins són les tipologies de residus declarades 
a Campllong. En la figura es pot veure gràficament quins són els percentatges de les tipologies 
majoritàries de residus declarats. Per fer més visual el gràfic s’han eliminat les tipologies que 
no arribaven a l’1% del total de residus declarats.  

Taula 3.7-8: Residus industrials a Campllong per tipologies segons declaració 2005 

Descripció tipus de residu Especials Inerts No 
especials 

Total % 

Residus oliosos (olis, greixos i hidrocarburs) 4 0 0 4 0,12 

Llots de depuració 0 0 391 391 12,15 

Residus animals 0 0 429 429 13,34 

Residus vegetals 0 0 50 50 1,55 

Plàstics 0 0 1 1 0,03 

Metalls 0 0 34 34 1,06 

Productes minerals i ceràmics 0 0 1.441 1.441 44,79 

Envasos industrials 7 0 0 7 0,22 

Varis 1 0 859 861 26,76 

Total 12 0 3.205 3.217 100 
Les dades són en tones 
Font: Agència de Residus de Catalunya. 

 

Segons la taula 3.7-6 i el gràfic 3.7-10 la major part dels residus declarats es poden classificar 
com a no especials i els majoritaris són els productes minerals i ceràmics, els residus animals i 
els llots de depuració. Cal destacar la quantitat de residus classificats com a varis. 
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3.7-18: Residus industrials a Campllong per tipologies segons declaració 2005.  
Tipologies principals. 

Varis

27%

Productes 

minerals i 

ceràmics

45%

Metalls

1%

Residus vegetals

2%

Residus animals

13%

Llots de depuració

12%

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

Taula 3.7-9: Residus industrials declarats a Campllong desglossats per activitats 
industrials declaració 2005 

Descripció de l’activitat industrial Especials Inerts No 
especials 

Total % 

Productes minerals no metàl·lics 4 0 1.949 1.953 60,71 

Alimentació 8 0 1.253 1.262 39,23 

Fusta i suro 0 0 2 2 0,06 

Total 12 0 3.205 3.217 100 
Totes les dades són en tones 
Font: Agència de Residus de Catalunya. 

 

A la taula 3.7-10 es classifiquen els residus en funció de l’activitat que els genera. Tots els 
residus declarats a Campllong provenen de tres sectors d’activitat. La producció de productes 
minerals no metàl·lics és l’activitat que genera més residus no especials, seguida de 
l’alimentació. Aquest últim sector genera més residus especials que l’altre, però només 4Tn de 
diferència. El tercer sector d’activitat de Campllong que ha de declarar els seus residus és la 
fusta i el suro que tan sols genera 2Tn de residus no especials.  

Taula 3.7-10: Residus industrials declarats a Campllong en funció del tractament 
segons declaració 2005 

Tipus de tractament Especials Inerts No 
especials 

Total % 

Valorització externa 12 0 1.450 1.462 45,45 
Deposició controlada 0 0 1.754 1.754 54,52 
Gestió no especificada 0 0 1 1 0,03 

Total 12 0 3.205 3.217 100 
Totes les dades són en tones 
Font: Agència de Residus de Catalunya. 

 

Tots els residus industrials especials declarats a Campllong es gestionen mitjançant 
valorització externa a l’igual que la meitat dels residus no especials declarats. L’altra meitat de 
residus no especials es gestiona mitjançant deposició controlada. Cal esmentar que una tona 
de residus declarada l’any 2005 no té una gestió especificada.  

A continuació es farà l’estudi de l’evolució dels residus industrials declarats a Campllong en el 
període 1995-2005. La tendència ha estat a l’alça fins al màxim de 3.220Tn l’any 2002 i en els 
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darrers anys s’ha anat mantenint estable. Pel que fa als residus especials l’any 2004 es van 
gairebé doblar passant de 5 a 8Tn arribant a 12Tn a l’any 2005. Cal destacar que a partir de 
l’any 2001 no es declaren residus industrials inerts, els quals s’inclouen en la tipologia de 
residus no especials. Si s’observa l’evolució dels residus minerals i ceràmics, la tipologia de 
residus més important a Campllong, es declara com a residu inert els anys 2000 i 2001 i en 
canvi a l’any 2002 ja no es declara inert i es declara residu no especial.  

3.7-19: Residus industrials declarats a Campllong. Període 1995-2005. 

 
Font: Agència de Residus de Catalunya. 

 

3.7-20: Residus industrials de tipus mineral i ceràmics declarats a Campllong. 
Període 2000-2005. 

 
Font: Agència de Residus de Catalunya. 

 

Els gestors de residus més propers a Campllong es detallen a les taules 3.7-11 i 3.7-12. Tot i 
així a la comarca de la Selva hi ha un total de 15 gestors de residus industrials i a la del 
Gironès n’hi ha un total de 18, tenint en compte la situació limítrofa del municipi s’han volgut 
incloure els gestors presents a ambdues comarques.  
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3.7-11: Instal·lacions de gestió de residus Comarca de la Selva 

Albert Tulsà S.L Utilització en profit de l’agricultura Riudellots De La Selva  

Francisco Ortega 
Palenzuela  

Reciclatge de paper i cartó 

Reciclatge de plàstics 

Reciclatge i reutilització de fustes 

Recicl.i recup. de metalls o compostos metàl·lics 

Sils 

A.J. Ruz S.L Reciclatge de vidre 

Recicl.i recup. de metalls o compostos metàl·lics 

Sils  

Jaime Ramos Simarro  Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

Reciclatge de paper i cartó 

Reciclatge de plàstics 

Reciclatge de vidre 

Reciclatge i reutilització de fustes 

Recicl.i recup. de metalls o compostos metàl·lics 

Recuperació de cables 

Sils 

 Ferralles I Metalls Sils 
S.L 

Recicl.i recup. de metalls o compostos metàl·lics 

Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús 

 Sils  

 Agroquímics Salvi S.L Utilització en profit de l’agricultura  Vilobí D’Onyar  
Font: Agència de Residus de Catalunya. 

 

3.7-12: Instal·lacions de gestió de residus Comarca del Gironès 

Alameda-Torrent, Sl 

 

Reciclatge i reutilització de fustes Cassà de la Selva 

Francisco Millán, S.C. Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús Fornells de la Selva 

Recuperacions Marcel 
Navarro I Fills, SA 

Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

Reciclatge de paper i cartó 

Reciclatge de plàstics 

Reciclatge de tèxtils 

Reciclatge de vidre 

Reciclatge i reutilització de fustes 

Recicl.i recup. de metalls o compostos metàl·lics 

Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús 

Utilització en la construcció 

Llagostera  

Font: Agència de Residus de Catalunya. 

 

3.7.5. Residus sanitaris 

La Generalitat de Catalunya té classificats els residus sanitaris segons els seu grau de 
perillositat en: 

• Grup I: especials o no inerts, no plantegen exigències especials per la seva gestió. 

• Grup II: especials o no inerts, no plantegen exigències especials per la seva gestió fora 
del centre, però dins del centre poden ser de risc per malalts amb poques defenses 
immunològiques. 

• Grup III: requereixen adopció de mesures de prevenció, atès que poden generar un risc 
per la salut de les persones.  

- Residus sanitaris infecciosos 

- Sang i hemoderivats en forma líquida 
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- Agulles i materials punyents i tallants usats 

- Vacunes vives i atenuades i cultius d’agents infecciosos 

• Grup IV: residus especials no inclosos dins del Grup III, amb normatives pròpies com 
poden ser els medicaments caducats, restes de substàncies químiques, els residus 
industrials i altres. 

Els residus del grup I i II es consideren, fora del centre on es produeixen, residus municipals, i 
l’ajuntament corresponent serà qui assegurarà la correcta gestió extracentre d’aquests residus, 
exceptuant els cadàvers d’animals d’experimentació, la gestió dels quals sempre es fa amb la 
corresponent fitxa d’acceptació i full de seguiment, documents que es faciliten i validen a 
l’Agència de Residus de Catalunya. Això implica la relació directa entre el centre productor, el 
transportista i l’empresa de tractament i, per tant, la responsabilitat subsidiària en la 
destinació i el tractament dels residus generats. 

En el cas dels residus del grup III i IV, el centre generador dels residus i la instal·lació de 
tractament autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya han de signar la fitxa 
d’acceptació corresponent. A més, el transport –que efectua un transportista autoritzat- s’ha 
de formalitzar mitjançant un full de seguiment. 

Les instal·lacions de tractament també han de: 

• Disposar d’un llibre oficial de control dels residus, on s’ha d’enregistrar l’activitat de la 
instal·lació i que ha d’estar a disposició de les autoritats competents. 

• Trametre a l’Agència de Residus de Catalunya, mensualment, les dades dels residus 
tractats, tant la quantitat com la seva procedència. 

També són residus sanitaris tots aquells generats en clíniques dentals, clíniques veterinàries o 
els generats dins del cementiri municipal, aquests segueixen la mateixa normativa que els 
residus sanitaris generats en els Centres d’Atenció Primària, Hospitals o mútues privades. 

La normativa vigent sobre els residus sanitaris a Catalunya és: 

• Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

• Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

• Decret 93/1999. de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

Els residus sanitaris es generen, sobretot, a: 

• Centres, serveis i establiments de promoció de la salut, d’atenció sanitària i sòcio-
sanitària, per exemple: hospitals, clíniques, centres d’atenció primària, consultoris... 

• Centres i serveis veterinaris assistencials i explotacions ramaderes; 

• Laboratoris clínics o d’investigació, tant d’hospitals i clíniques com d’indústries 
farmacèutiques o d’universitats. 

 

Tot i que a Campllong no hi ha cap centre generador de residus sanitaris, segons l’estadística 
de l’Agència de Residus de Catalunya, l’any 2006, el municipi de Campllong va generar un total 
de 0,02Tn de medicaments.  

 

3.7.6. Residus ramaders 

Campllong és un municipi de tradició agrícola i ramadera. L’activitat ramadera genera 
dejeccions ramaderes que poden ser utilitzades en l’activitat agrícola o cal que siguin 
gestionades per un gestor de residus ramaders.  

En la taula 3.7-13 s’ha fet una estimació de les dejeccions ramaderes en Tn de nitrogen (N), 
generades en el municipi de Campllong per l’any 2007. 
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Per tal de conèixer les quantitats de purins generats pel bestiar que es cria en les diverses 
explotacions, es fan servir dades estàndards de la generació de nitrogen del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Degut a que la generació de dejeccions ramaderes i el 
contingut de N d’aquestes varia en funció del tipus de bestiar i segons la fase productiva, s’ha 
considerat convenient desglossar el nombre de caps segons la fase productiva.  

Taula 3.7-13: Producció de Tn de N per explotacions ramaderes. Any 2007. 

Espècie Fase productiva Nombre de caps 
Kg N 

cap*any 

Total 

(Tn N/any) 

Vaquí de llet 625 73 45,62 

Bovins 12- 24 mesos 196 36,5 7,15 

Bovins <12 mesos 204 21,9 4,47 
Bovins 

Total Bovins 1.025  57,25 

Truges mares 1.410 15 21,15 

Truges reposició >50 kg 214 8,5 1,82 

garrins >20 kg 360 1,19 0,43 

porcs engreix (20-100kg) 1.127 7,25 8,17 

Porcins 

Total Porcins 3.111  31,56 

Ovins  37 9 0,33 

Equins  12 63,8 0,76 

Total 89,91 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del  Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

 

A Campllong es van generar a l’any 2007, doncs, un total de 103.75 Tn de N. Cal tenir en 
compte que el municipi de Campllong està declarat com a zona vulnerable per a la 
contaminació per nitrats en el decret 476/2004, i que, per tant, les dosis màximes per aplicar 
nitrogen al sòl són més restrictives.  

Segons l’Idescat, a Campllong hi ha 467ha de Superfície Agrària Útil (SAU) i 116ha de terreny 
forestal. D’aquestes, 319ha pertanyen a explotacions amb ramaderia i 277ha a explotacions 
sense ramaderia (any 1999). D’aquesta SAU, es considera que 466ha són terres llaurades i 
1ha són pastures permanents.  

Si es considera que la dosi màxima d’aplicació de nitrogen al sòl és de 170kg N/ha.any en el 
cas més desfavorable, s’obté que al municipi de Campllong es poden aplicar un 79,22Tn de 
N/any. Si es compara aquest resultat amb les dejeccions ramaderes generades al municipi 
89,91Tn de N/any, s’extreu que la totalitat de les terres agrícoles del municipi són insuficients 
per a la gestió de les dejeccions ramaderes generades al municipi. Per tant es requerirà l’ús de 
terres externes al municipi o de serveis de gestors autoritzats pel tractament de les dejeccions 
ramaderes. 

Segons l’Agència de Residus de Catalunya, a la Comarca del Gironès hi ha una instal·lació de 
compostatge autoritzada per a la gestió de residus ramaders, Burés Professional SA, a 
Vilablareix. Tot i així a Riudellots de la Selva també hi ha un gestor de residus Albert Tulsà SL 
autoritzat a gestionar els residus en profit de l’agricultura, a l’igual que Agroquímics Salvi SL. A 
Vilobí d’Onyar.  

 

3.7.7. Abocaments incontrolats 

No s’han trobat, durant l’elaboració dels estudis inclosos en aquest procés d’Agenda 21 Local, 
abocaments incontrolats al terme municipal de Campllong. 
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3.7.8. Balanç de residus 

Figura 3.7-21: Balanç dels residus de Campllong. Any 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Estimació a partir de la bossa d’escombraries tipus de Catalunya. 

Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts. 
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B. Diagnosi estratègica dels residus 

3.7.9. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica 

Descens en la generació de residus, tant en generació total com per habitant 

- Gestió de residus: la gestió del rebuig és de competència municipal i gestionada per 
l’empresa FCC.SA. i la de la resta de fraccions valoritzables està delegada al Consell 
Comarcal del Gironès. 

- Disminució de la generació de residus a Campllong, tant pel que fa a generació total 
com per habitant. 

Generació de residus a Campllong (Tn) 
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Generació de residus per habitant (Kg/hab/dia) 
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- La producció de residus per habitant té tendència a la baixa des del màxim del 2004. 

- La recollida selectiva ha augmentat en els últims anys passant d’un 10% l’any 1998 a 
un 68%. Aquest èxit es pot deure a les bonificacions a la taxa de deixalles que realitza 
l’ajuntament per l’assistència a un curs d’educació ambiental.  

- Bones ràtios d’habitants per contenidor de recollida selectiva (12 contenidors de vidre i 
11 de paper i cartró i envasos lleugers, separats en 11 àrees d’aportació). 

- Bona resposta pel que fa a la recollida de la fracció orgànica, tot i que als veïnats i 
masos s’ha hagut de substituir els contenidors de recollida per compostadors casolans. 

- La presència de diversos restaurants, grans generadors d’alguns dels residus selectius 
(vidre i matèria orgànica) pot desvirtuar una mica aquestes bones dades pel que fa a la 
recollida, però permeten sustentar el sistema a la resta de la població. 
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Evolució molt positiva de la recollida selectiva, aproximant-se als objectius del 
PROGREMIC i en casos concrets superant-los 

Evolució de la recollida selectiva de vidre, paper i cartró, envasos lleugers i matèria orgànica 
a Campllong entre els anys 1998 i 2006, en Tones. 

Dades de recollida selectiva any 2006: 

- Vidre: 37.920kg, que representa 99,52 Kg/hab. Any. 

- Paper i cartró: 29.860kg que representa 78,37 Kg/hab. Any. 

- Envasos lleugers: 15.920kg que representa 41,78 Kg/hab. Any. 

- Matèria orgànica: 38.400kg i representa 100,78 kg/hab.any. 

 

                   Evolució del vidre                                                Evolució del Paper i Cartró 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Evolució dels Envasos lleugers                          Evolució de la Matèria Orgànica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Agència de Residus de Catalunya. 

- La recollida selectiva segueix una tendència a l’alça en tots els casos. Cal destacar 
l’augment destacat en vidre, paper i cartró i envasos lleugers des de l’any 2003. 

- La matèria orgànica es va iniciar a l’any 2004 tenint un pic a l’any 2005 per a tornar a 
baixar l’any 2006, aquestes dades però,no tenen en compte la importància del 
compostatge casolà (actualment 32 compostadors, però amb previsions d’arribar a 37). 

- En el cas del vidre i dels envasos lleugers es superen els objectius marcats pel 
PROGREMIC i en el cas del paper i cartró i de la matèria orgànica el percentatge de 
residu recuperat és molt proper. 

- Cal remarcar el fet de que el percentatge de vidre recuperat tan el 2003 com el 2006 
sigui superior al 200%. Aquesta dada s’explica per l’aportació que realitzen els 
restaurants de la població, que fan augmentar el nombre de vidre generat com a residu 
sòlid urbà.  
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Generació de Residus Industrials molt elevada 

- De la totalitat de residus industrial i municipals generats al municipi a l’any 2005, els 
industrials suposen un 91% mentre que els residus municipals tan sols un 9%. Tot i 
així el municipi de Campllong tan sols genera l’1,61% dels residus industrials declarats 
a la comarca del Gironès. Segons dades de l’ARC, 9 empreses han de realitzar la 
Declaració de Residus Industrials Anual. 

- La major part dels residus declarats es poden classificar com a no especials i els 
majoritaris són els productes minerals i ceràmics, els residus animals i els llots de 
depuració. Cal destacar la quantitat de residus classificats com a varis. 

- Hi ha només tres sectors tres sectors d’activitat generadors de residus industrials a 
declarar a Campllong: La producció de productes minerals no metàl·lics, l’alimentació, i 
la fusta i el suro. 

- La gestió dels residus especials és la valorització externa, mentre que els especials es 
divideixen entre la valorització externa i la deposició controlada. 

- En els últims deu anys el nombre de residus industrials declarats ha anat a l’alça fins a 
un màxim de 3.220Tn l’any 2002 i en els últims anys s’ha mantingut estable, però amb 
un augment considerable dels residus especials. 

 

Situació excedentària de N provinent de residus ramaders 

- A Campllong es generen una totalitat de 89,91Tn de Nitrogen procedents de les 
dejeccions ramaderes, segons dades de l’any2007. Aquestes provenen gairebé la 
meitat del sector boví i l’altre meitat del sector porcí. 

- El municipi està declarat com a zona vulnerable per a la contaminació per nitrats pel 
decret 476/2004, per tant, les dosis màximes per aplicar nitrogen al sòl són més 
restrictives.  

- Segons l’Idescat hi ha 467ha de Superfície Agrària Útil (SAU) i si es considera que la 
dosi màxima d’aplicació de nitrogen al sòl és de 170kg N/ha.any en el cas més 
desfavorable, s’obté que al municipi de Campllong es poden aplicar 79,22Tn de N/any, 
quantitat de Nitrogen inferior a la que es genera. Per tant es requerirà l’ús de terres 
externes al municipi o de serveis de gestors autoritzats pel tractament de les 
dejeccions ramaderes. 
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3.7.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

La generació de residus municipals ha disminuït en els últims tres anys 

Els percentatges de recollida selectiva segueixen una tendència a l’alça i superen els objectius 
marcats pel PROGREMIC 

Bona ràtio contenidor/habitant 

Bonificacions en la taxa municipal de deixalles, bona promoció municipal pel foment de la 
recollida selectiva a Campllong 

Bona acceptació del sistema de compostatge casolà en veïnats i masos, que permet autogestionar 
part de la matèria orgànica generada, com sempre s’ha fet als nuclis petits i de tradició agrícola 

Gran varietat de serveis oferts per part del Consell Comarcal del Gironès pel que fa a recollida de 
residus, inclosos mobles i trastos, neteja viària, deixalleria, etc 

El canvi de sistema de control de residus abocats a Solius va suposar una millora en la gestió dels 
residus, amb un estalvi econòmic important per a l’ajuntament 

 

Punts febles 

Molt elevada generació de residus industrials 

Augment dels residus industrials especials 

Augment de la disposició controlada en la gestió dels residus industrials no especials 

Situació excedentària de Nitrogen procedent de les dejeccions ramaderes 

Campllong no disposa d’una ordenança de regulació de runes i residus de la construcció pròpia 

 

Oportunitats 

Estabilitat en la totalitat dels residus industrials declarats des de l’any 2002 

 

Amenaces 

La quantitat de nitrogen contingut en les dejeccions ramaderes és superior al que es pot utilitzar 
en la valorització agrícola, i cal tenir en compte el caràcter de zona vulnerable de Campllong 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

La recollida de residus domèstica és bona 

Es fa compost casolà 

Hi ha suficients contenidors de recollida selectiva 

Ajuntament implicat en la problemàtica dels residus (fa cursets, etc.) 
 

Punts febles- Amenaces 

Massa residus industrials 
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3.8. Estructura energètica 

A. Memòria descriptiva 

Per realitzar l’anàlisi de la situació energètica al municipi de Campllong s’analitzaran les fonts 
energètiques i els consums per sectors. 

A la part final es realitza un balanç de l’energia on es descriuen els fluxos energètics 
(producció, importació, exportació, entrades, sortides, etc) i el qual s’acaba en el consum final, 
sense comptabilitzar les pèrdues produïdes pel transport, ni l’eficiència dels processos. Aquest 
apartat es centre en els aspectes que porten a conèixer els consums finals, sense que aquests 
consums vinguin a ser els consums útils. 

Com a equivalència entre les diferents unitats energètiques es pren el Tep, que és l’abreviatura 
de tona equivalent de petroli; l’energia alliberada per la combustió de 1 tona de petroli cru.  

Taula 3.8-1: Taula de conversions 

  Tep Te kcalIT kJ kWh 

Tona equivalent 
de petroli 

Tep 1 10.000 10.000.000 41.870.000 11.630 

Tèrmia Te 0,0001 1 1.000 4187 1,163 

Quilocaloria kvalIT 1,00E-07 0,001 1 4,1868 0,001163 

quilojoule kJ 2,00E-08 0,00023892 0,239 1 0,000278 

Quilowat-hora kWh 8,56E-05 0,86 860 3600 1 
Font: Universidad de Gipuzkoa. 

 

Taula 3.8-2: Poder Calorífic de combustibles gasosos 

Combustibles gasosos Pes específic Poder calorífic 

Butà 2.38 Kg/m3 10.900 kcal/Kg 

G.L.P. 2.06 Kg/ m3 10.950 kcal/Kg 

Metà 0.725 Kg/ m3 11.500 kcal/Kg 

Propà 1.80 Kg/ m3 11.000 kcal/Kg 
Font: Universidad de Gipuzkoa. 

 

Taula 3.8.3: Poder Calorífic de combustibles líquids 

Combustibles 
Líquids 

Pes 
específic 

Poder 
calorífic 

1 Tep 

Gasolina 95 0.720 g/c 
m3 

10.400 kcal/Kg 1.250 litres 

Gasolina 98 0.730 g/c 
m3 

10.550 kcal/Kg  

Gas-oil 0.8500 
g/c m3 

10.200 kcal/Kg 1.150 litres 

Font: Universidad de Gipuzkoa. 

 

El 90% de l’energia comercial que es fa servir al món prové de fonts fòssils com ara el carbó, 
el petroli i el gas. L’energia s’obté quant es cremen aquest productes i es formen grans 
quantitats d’anhídrid carboni i demés gasos contaminants que s’emeten a l’atmosfera. Aquests 
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combustibles han permès un avanç important a la història humana, però són fonts d’energia 
que s’anomenen no renovables. És a dir que han tardat milers d’anys a formar-se i s’acaben 
per consumir en uns pocs minuts. Són energies finites. Dins les energies no renovables també 
hi ha les nuclears, amb una gran capacitat energètica però amb uns riscos mediambientals 
grans pel que fa als seus residus. Per l’altra costat hi ha les energies renovables, infinites, que 
provenen de l’energia hidroelèctrica, solar, biomassa, eòlica, oceànica i geotèrmia per 
anomenar les més conegudes. 

 

3.8.1. Inventari d’infraestructures energètiques 

L’energia Elèctrica de Campllong és subministrada per l’empresa Fecsa-Endesa. Les estacions 
receptores no es troben dins el municipi. 

L’energia que es subministra al municipi de Campllong es fa a traves de línies de mitja tensió 
de 25 KV. Es tracta d’una línia sobre torres metàl·liques que s’arrenglera al costat de la 
carretera de Cassà de la Selva. És una línia de doble circuit de 25Kv que procedeix de 
Riudellots de la Selva. Existeix una altre línia elèctrica que subministra energia al municipi de 
Campllong, es tracta d’una línia aèria sobre pals de formigó de 25Kv que a l’arribada al 
municipi es soterra. Aquestes línies de 25Kv transporten l’energia fins els transformadors on es 
converteix la mitja tensió en baixa tensió apte pel consum final. 

A partir d’aquí s’arriba als subministres domèstics, i demés, a través d’un entrellat de xarxa  
de diferents seccions. La tensió subministrada quasi en la seva totalitat és de 230v/400v .  

Les línies de mitja tensió i baixa tensió que subministren el municipi i que passen dins el nucli 
urbà i dins el polígon industrial de les ferreries estan soterrades.  

Fotografia 3.8-1: Línia de doble circuit aèria de 25 KV 

 
Font: Elaboració pròpia. 

Campllong disposa d’una xarxa de gas a mitja pressió tipus B que abasta a la major part del 
nucli urbà. L’empresa BP-Oil Espanya S.A. va obtenir l’autorització administrativa i l’aprovació 
del projecte per al subministrament i la distribució de gas propà per a usos domèstics i 
comercials al terme municipal de Campllong. La xarxa de gasos liquats del petroli (GLP) és 
dependència de l’empresa BP-Oil. No es tenen dades sobre les empreses que realitzen el 
subministra de gas-oil, mentre que el subministrament de gas GLP en bombones el realitza 
l’empresa de A.Adrià Gas Butà S.A. i el realitza mitjançant bombones de butà d’ús domèstic de 
12,5Kg (UD-125), bombones de propà d’ús domèstic de 11Kg (UD-110) i bombones de propà 
d’ús comercial i industrial de 35Kg (I-350)12kG. 

Al municipi de Campllong no existeix cap subministrament a partir de benzineres. 
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3.8.2. Instal·lacions de cogeneració termoelèctrica 

Al municipi de Campllong no existeix cap instal·lació de cogeneració termoelèctrica. 

 

3.8.3. Fonts i consums d’energia. Consum total i per sectors 

A Catalunya, pel que fa al consum final d’energia segons el mateix pla de l’energia, prové dels 
productes petroliers el 56’9%, de l’electricitat al 22,7%, del gas natural al 18,5%, de les 
energies renovables l’1%, dels carbons, el 0’6%, i dels residus industrial el 0,3%. 

 

L’energia que es consumeix al municipi té diferents orígens i de difícil destriar. Si bé es pot 
aproximar tenint en compte el tipus de producció d’energia en origen a Catalunya. Com podem 
observar en el quadre de sota l’energia nuclear és la predominant. L’any 1999 la nuclear havia 
generat el 78,04 % de tota l’electricitat. I això es fa en només 3 centrals nuclears: Ascó 1 i 2 i 
Vandellòs 2. En el marc de l’horitzó 2015 segons les previsions del Pla de l’Energia els pes 
específic de les nuclears aniran disminuint. 

Taula 3.8-4: Potència elèctrica instal·lada. MW 

 2003 feb-08 Any 2010 Any 2015 

Centrals de carbó 160 160 160 0 

Centrals de fuel-gas i gasoil 1.235 1.235 535 535 

Cicles combinats 1.579 2.487 3179 2.579 

Cogeneració (no renovable) 1.159 1.053 1.326 1.564 

Altres 125 163 355 389 

Nuclear 3.146 3.146 3.146 3.146 

Renovables 2.475 2.833 5.641 6.350 

Total 9.879 11.077 14.342 14.563 
Font: ICAEN. Full mensual d’indicadors. 

 

Per altra banda podem observar el consum d’energia a Catalunya i de quines fonts d’energia 
provenen. El sector dels líquids provinents del petroli són els predominants, el parc 
automobilístic i la indústria en son els màxims consumidors. 

Taula 3.8-5: Consum d’energia primària a Catalunya. MW 

 Any 2003 Any 2005 Any 2006 Any 2010 Any 2015 

carbó 168,6 265,5 298,1 199,6 14 

petroli 12.789,1 13.052,4 12.758,5 13.534,7 12.656,8 

gas natural 5.619,8 6868 6149,7 8.408,5 9.006,3 

nuclear 6.419,8 5.230,7 5929,8 6.369,2 6.369,2 

saldo intercanvis 
elèctrics 336,6 604,7 690 -318,7 -142,6 

residus no renovables 56,1 57 58,4 76,6 108,1 

renovables 824,8 649,8 630,3 2.082,3 2.929,3 

Total 26.214,8 26.728,1 26.514,8 30.352,2 30.941,1 
Font: ICAEN. Full mensual d’indicadors. 

 

Per altra banda el consum per sectors es reparteix un 33,5% cap a la indústria, un 13,2% cap 
al sector domèstic, el 4,1% al sector primari, el 10% al sector serveis i el 39,2% al transport. 
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A continuació es pretén analitzar quina és la situació a Campllong de cada una de les fonts 
d’energia. 

3.8.3.1. Energia elèctrica 

L’energia elèctrica a Catalunya representa prop d’una tercera part de l’energia consumida. 
Segons l’origen un 62,3% prové de centrals nuclears, un 18,1% prové de gas natural (també 
autocogeneració i cogeneració), un 12,9% d’energies renovables bàsicament centrals 
hidroelèctriques, un 6,7% de centrals tèrmiques alimentades per fuel, gas o carbó. (Pla de 
l’Energia de Catalunya.) 

Pel que fa a Campllong falta disposar de les dades de consums d’energia elèctrica domèstic, 
industrial i comercial per poder realitzar una comparativa fidedigna. 

No es tenen dades fetes arribar per l’empresa Fecsa-Endesa pertanyents als consums 
d’energia tant pel que fa a la tarifa regulada com de la tarifa d’accés.  

S’han facilitat dades exclusives dels consums provinents de l’enllumenat públic i de la resta 
d’equipament municipals. El consum elèctric de l’enllumenat públic ascendeix a 42.055 KWh 
que equival a 3,6 teps mentre que el consum elèctric de la resta d’equipaments municipals 
ascendeix a 193.746 KWh que equival a 16,66 Teps. 

3.8.3.2. Gas natural 

El municipi de Campllong no disposa de xarxa de gas natural.  

3.8.3.3. Gasos liquats del petroli 

Els gasos Liquats del Petroli (GLP) inclouen el butà i el propà, entre els quals cal diferenciar els 
gasos envasats en bombona i els gasos subministrats a doll. Al municipi de Campllong és 
l’empresa A.Adrià Gas Butà S.A. de Sarrià de Ter qui realitza la distribució mitjançant 
bombones de 12,5 kg pel butà d’ús domèstic (UD-125), el propà d’ús domèstic amb bombones 
d’11kg (UD110) i el propà d’ús industrial amb bombones de 35kg (I-350). 

Campllong disposa d’una xarxa soterrada pel subministrament i distribució de propà per a usos 
domèstics i comercials que s’alimenta d’un dipòsit de GLP situat a les afores del nucli urbà. 
L’encarregat de la seva gestió és l’empresa BP-Oil Espanya, S.A. 

Es pot observar en les dades facilitades per l’empresa distribuïdora A. Adrià Gas Butà S.A.  
com els darrers anys la tendència de consum de Butà i Propà en bombones és a la baixa. Això 
és degut a una tendència de la població cap el consum de GLP a partir de la xarxa de 
subministrament a doll.   

Malgrat la insistència a la companyia subministradora de propà a doll fins ara no s’han pogut 
obtenir les dades de consum anual al municipi de Campllong pel que fa a aquest gas liquat. 

No obstant, es disposa de dades de l’enquesta realitzada per a l’inici del desenvolupament de 
l’agenda 21, referent a la font energètica que hom utilitza a casa seva, un 22% dels 
enquestats afirmava que sempre utilitzava el gas propà canalitzat, per tant, es pot considerar 
que el pes d’aquesta font d’energia és important dins el municipi. 
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Figura 3.8-1: Consums de GLP en nombre de bombones a Campllong 

 
Font:Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’empresa A. Adrià Gas Butà S.A. 

 

Gran part d’ús domèstic del gas butà i propà s’utilitza principalment per calefacció amb estufes 
catalítiques, cuines i calefactors d’aigua sanitària. En el sector industrial i comercial del 
municipi aquesta font d’energia representa un consum important (33,5%). 

Per falta d’informació referent al consum de GLP en el municipi de Campllong, no s’ha pogut 
fer un estudi per tal de determinar la quantitat d’energia emprada mitjançant com a font els 
GLP. 

3.8.3.4. Combustibles líquids 

Els combustibles líquids engloben el gas-oil bonificat, el fuel-oil i els combustibles d’automoció. 

El gas-oil bonificat s’utilitza, bàsicament, per a calefacció en el sector domèstic, i en 
l’agricultura. Aquests consums són difícils de calcular amb dades fiables, doncs no hi ha 
registres oficials per aquests tipus d’informació a escala municipal. 

En un àmbit general el fuel-oil i gas-oil industrial són combustibles minoritaris que han perdut 
pes específic en els sectors industrial i domèstic a favor de l’energia elèctrica i el gas natural.  

A nivell municipal el seu consum és difícil de calcular degut a la falta d’informació. De totes 
maneres, les dades que es poden extreure de l’enquesta realitzada per l’inici del 
desenvolupament de l’agenda 21 referent a la font energètica que hom utilitza a casa seva, un 
29% dels enquestats afirmava que sempre utilitzava el gas-oil, mentre que un 16% deia que 
ocasionalment. 

Com ja s’ha dit anteriorment el transport s’enduu aproximadament el 40% del consum 
d’energia final al nostre país, a més cada any s’incrementa al voltant d’un 6%. A més cal tenir 
en compte que al voltant del 98% depenen d’energies derivades del petroli. 

Atès el caràcter territorial d’aquest estudi i la necessitat de saber, també, les emissions 
derivades d’aquest consum (vegeu l’apartat de contaminació atmosfèrica), s’ha estimat, 
sempre que ha estat possible, el consum de gasoils i gasolines prenent coma punt de partida 
la informació rellevant a la mobilitat i la xarxa viària. 

Atès que només es compta amb dades parcials de les intensitats mitjanes diàries de vehicles a 
les diferents vies, el consum energètic ( i les emissions derivades) s’ha obtingut diferenciant 
entre: 
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Vies principals d’accés al municipi; Amb les IMD de cada via i els quilòmetres de vies del terme 
municipal, s’han estimat els quilòmetres recorreguts a l’any per cada tipus de vehicle a 
cadascuna de les vies i s’ha procedit a aplicar els factors de la taula següent per convertir els 
quilòmetres recorreguts a consum de gas-oil i gasolina. 

Resta de vies locals; Per urbana es pot considerar que els vehicles es mouen a 5km/h. Prenent 
el parc mòbil municipal, obtenint de nou els quilòmetres recorreguts a l’any per cada tipus de 
vehicle i procedint igual que en el càlcul anterior. 

El consum total s’obtindrà sumant el consum associat al trànsit interurbà o d’accés al municipi 
a l’associat al trànsit urbà de la xarxa del nucli i de connexió amb les urbanitzacions. 

Taula 3.8-6: Consum de combustibles líquids en funció del tipus de vehicle i de la 
xarxa viària 

 Xarxa Local Xarxa interurbana 

Velocitat mitjana 5-19km/h 60km/h 

Vehicles de gasolina 16,0 l/100km 8,7 l/100km 

Vehicles de gas-oil (<3,5tn) 12,6 l/100km 8,0 l/100km 

Vehicles de gas-oil (>3,5tn) 26,8 l/100km 11,9 l/100km 

ciclomotors 10,5 l/100km  
Font: Core Inventory of Air emissions methodology. 2003 

 

3.8.3.4.1. Transport públic 

Existeix transport públic a través d’autobusos que comuniquen diàriament amb Riudellots de la 
Selva, Salt i Girona, Cassà de la Selva i Caldes de Malavella. La freqüència de pas d’autobusos 
pel municipi és de vuit al dia en els dies feiners.  

3.8.3.4.2. Transport privat 

En la següent taula es pot observar el parc mòbil de Campllong. S’ha considerat una mobilitat 
en zona urbana per cotxe i dia de 5km, de 6Km per les furgonetes, de 8Km per les 
motocicletes i 4Km pels autobusos.  

Taula 3.8-7: Parc mòbil de Campllong. Any 2005 

Tipus vehicle Núm. 
vehicles 

Litres /any TEPs 
Totals/any 

Turisme 259 59557,0 49,6 

Camions-Furgonetes 137 49504,9 43,1 

Ciclomotors-motocicletes 30 5256 4,2 

Autobusos i altres 96 37562,9 32,7 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya  

 

El municipi de Campllong es caracteritza pel pas de la carretera C-25 (antiga GI-663) que 
comunica els municipi de Riudellots de la Selva amb Cassà de la Selva. És una via que 
presenta important trànsit de vehicles, per això,  el consum d’energia dins el municipi es veu 
augmentat considerablement. 

A Campllong  s’hi accedeix des de la carretera C-25 que  travessa el municipi i que comunica 
Riudellots de la Selva amb Cassà de la Selva. 
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Figura 3.8-2: Xarxa de carreteres de Campllong 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

3.8.3.4.3. Vies interurbanes 

A partir de les IMD (Intensitat Mitjana Diària) de cada carretera, el tipus de vehicle (lleuger-
pesat) que circula per aquesta i del combustible utilitzat (benzina-gasoil); de la longitud de les 
diferents vies dins el terme municipal,i del consum mitjà per cada tipus de vehicle es pot 
calcular el consum de combustibles líquids (CL) de la xarxa supramunicipal, tal i com es 
mostra a les taules següents. També s’ha inclòs la incidència dels vehicles que no formen part 
del parc mòbil municipal dins la trama urbana. 

Taula 3.8-8:  Magnitud de la IMD (veh./dia) 

Tram Codi de la 
carretera 

PK inicial Última 
IMD 

Últim 
% 

pesants 
any 

Riudellots de la Selva - 
Cassà de la Selva 

C-25 (antiga 
GI-663) 

238 9.026 11,25 2006 

Font: Diputació de Girona 2006. Obres i Vies. 

 

Taula 3.8-9: Dades de base pel càlcul del consum CL pel sector transport en vies urbanes i 
interurbanes  

Carretera Km 
vies 

Dies Tipus vehicle per IMD Consum (l/100 km) 

 Vehicles 
de 

gasolina 

Vehicles 
de gas-
oil<3,5 t 
PMA 

Vehicles 
de gas-
oil>3,5 t 
PMA 

motos Gasolina 
Gas-

oil<3,5 
Gas-

oil>3,5 motos 

C-25 3,1 6.416 1.262 538 810 8,7 8 11,9 5,4 

Xarxa 
urbana  

4,7 

 
 
 
 
 
365 

371 73 31 47 12,6 26,8 10,5 6 

Font: Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo. 
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S’han comptabilitzat els vehicles del parc mòbil municipal pel que fa al trànsit de la xarxa 
urbana. En la taula 3.8-7 hi ha la taula corresponent al parc mòbil i els seus efectes dins la 
trama urbana. 

A partir del treball de camp realitzat mesurant les IMDs urbanes, es pot fer una estimació 
sobre el consum de combustibles líquids per les principals vies del municipi de Campllong. Per 
tal de realitzar els càlculs s’ha optat per determinar els quilòmetres de xarxa de carrers que hi 
ha al poble, i també les referències de les IMD extretes durant el control de sonometries. 

Després d’aplicar als quilòmetres de cada tipus de vehicle la despesa energètica corresponent 
traduïda a Teps, s’obté un total de 710 Teps consumits en combustibles líquids.  

3.8.3.5. Consums totals per sectors 

D’acord amb els resultats obtinguts, el consum de combustibles líquids associats al transport a 
Campllong ascendeix a 710 Teps anuals. 

Mentre que per falta de dades facilitades per Fecsa-Endesa no s’ha pogut calcular el consum 
energètic elèctric en Teps anuals. 

D’acord amb les dades facilitades per l’ajuntament de Campllong, el consum de despeses 
energètiques amb electricitat dels equipaments municipals i de l’enllumenat públic ascendeix a  
20,3 Teps/anuals.  

Pel que fa al consum de combustibles gasosos, a partir de les dades facilitades per l’empresa 
distribuïdora A.Adrià Gas Butà S.A. tenim un total de 36,5 Teps consumits. 

Per falta de dades no s’ha pogut representar, en percentatges, l’origen de les despesa 
energètiques al municipi de Campllong. 

Es pot estimar el consum energètic dels diferents sectors a partir de les dades d’energia 
elèctrica i GLP facilitades, mentre que les dades de CL, només s’han obtingut els consums 
derivats del transport i dels equipaments municipals a partir del càlcul estimatiu. 

Taula 3.8-10:  Consum sectorial d’energia (Tep) 

TEP/any Electricitat GN GLP CL Total 

Domèstic  --    

Industrial i serveis  --    

Públic 20,7 --  1,2  

Transport -- -- -- 1304,7  

Total  --    
Font: Elaboració pròpia. 

 

3.8.4. Anàlisi de la gestió energètica municipal 

L’anàlisi de la gestió energètica municipal s’ha realitzat per mitjà de l’avaluació dels diferents 
consums a partir de la informació subministrada pel propi ajuntament. 

 

3.8.4.1. Enllumenat públic 

El consum d’energia estimat de l’any 2007 va ser de 42.055 kWh/any, (3,61 Tep/any), 
aquestes dades s’han obtingut a partir de les factures de la companyia elèctrica. 

Campllong té una xarxa d’enllumenat públic formada per un total d’uns 155 punts de llum. La 
xarxa d’enllumenat presenta un grau de conservació bo. 
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Fotografia 3.8-2: Exemples de diferents lluminàries de Campllong 

          
        Font: Elaboració pròpia. 

 

La despesa energètica en enllumenat públic significa un 17,8% del total de consum d’energia 
elèctrica municipal. Segons el R.D.809/2006 d’àmbit estatal, a partir del 31 desembre del 2006 
van quedar anul·lades les tarifes B-0 i R-0 que s’aplicaven en enllumenat públic, carreteres, 
etc. bàsicament per ajuntaments, i que tenien la característica especial de que no es facturava 
el terme de potència corresponent a la potència contractada.  

Pel que fa als impactes lumínics cal utilitzar les lluminàries de vapor de sodi en lloc de 
lluminàries de vapor de mercuri ja que les làmpades de vapor de mercuri tenen una eficiència 
molt baixa respecte les làmpades de vapor de sodi. A Campllong existeixen contaminacions  
lumíniques produïdes per un  mal enfocament de les làmpades i d’altres que emeten fluxos per 
sobre l’hemisferi nord dels pàmpols. 

Fecsa Endesa va enviar un comunicat als ajuntaments on es proposava la possibilitat 
d’adequar la potència contractada a la real, complimentant una sol·licitud on i constés el nom i 
el número del carnet del instal·lador autoritzat que hagi revisat la instal·lació. Quan no es 
demani cap tipus d’adequació de la potencia, el canvi de tarifa serà automàtic i passarà a la 
tipus 2.0 (tarifa tipus domèstic amb P≤15 kW.) malgrat tot cal estar atent per tal de contractar 
la variant 2.0 Nocturna o altres tipus de tarifa com ara la 3.0 o 4.0 per a potències superiors a 
15 KW. exclusivament. 

3.8.4.2. Edificis municipals 

L’ajuntament de Campllong disposa d’un informe energètic redactat per l’ICAEN per a la 
millora d’eficiència energètica a les oficines municipals de l’ajuntament. 

Les dades de que es disposa són d’una part les despeses generals sobre electricitat que va 
abonar l’ajuntament a FECSA-Endesa. Tenint present que el preu per kW es situa en 9 cèntims 
d’euro es pot calcular la despesa elèctrica dels diferents edificis municipals. 

Taula 3.8-11: Consums elèctrics dels equipaments municipals  

Consums elèctrics  
Equipaments municipals 

KWh/any Tep/any 

Local social 106.129 9,13 

Pavelló 16.808 1,45 

Enllumenat públic 42.055 3,62 

Estació bombeig  3.398 0,29 

Ajuntament 19.323 1,66 

Aigües la rect. 34.126 2,93 

Enllumenat carretera   
Cassà- Riudellots 

13.962 1,20 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’ajuntament de Campllong. 
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Figura 3.8-3: Percentatge del cost elèctric dels equipaments municipals del 2006 

 
Font:Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’ajuntament de Campllong. 

3.8.4.3. Vehicles municipals 

Campllong disposa d’un vehicle municipal pels desplaçaments dels operaris i dels materials 
necessaris per realitzar tasques en benefici del municipi.  

Aquest vehicle és un Citroën Berlingo de gasoil que realitza al voltant de 5.000 Km/any.  

3.8.4.4. mesures d’eficiència energètica 

L’ajuntament de Campllong  concedeix una sèrie d’ajuts en forma de bonificacions de les taxes 
municipals a construccions, instal·lacions i obres referides a l’aplicació de criteris 
d’ecoeficiència i estalvi energètic. 

Així, s’ha modificat (Octubre de l’any 2008) l’ordenança fiscal núm. 2. reguladora de l’impost 
sobre béns immobles del municipi de Campllong, en la qual es potencia i bonifica la instal·lació 
de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, sempre que 
aquests sistemes incorporin col·lectors homologats. Els edificis que instal·lin aquests sistemes 
d’energia renovable gaudeixen d’una bonificació sobre la quota integra de l’impost de bens 
immobles.  

Per altra banda, també s’ha modificat (Octubre de l’any 2007) l’ordenança fiscal núm. 4, 
reguladora de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions; en la qual s’indica en l’article 
8.2.1. i 8.2.2., el següent: 

8.2.1.- Construccions, obres i instal·lacions que s’executin de forma No simultània a les 
edificacions: 

a) Sistemes d’aprofitament d’energia solar 

- Elèctrica (fotovoltaiques): es bonificarà el 90 % de la quota 

- Tèrmica: es bonificarà el 90 % de la quota. 

(…) 

8.2.2- Construccions, obres i instal·lacions que s’executin de forma simultània i conjunta a les 
d’edificació: 

A) HABITATGES: 

a) Sistemes d’aprofitament d’energia solar 

- Elèctrica (fotovoltaiques)a partir d’un mínim de 4 kw: 20 % 

de la quota total de l’impost. 

- Tèrmica: 

*Instal·lacions per a ACS exclusivament amb rendiment mínim que cobreixi el 75% de les 
necessitats de l’habitatge en aigua calenta: 7% de la quota total de l’impost  
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*Instal·lacions per a ACS, amb rendiment mínim que cobreixi el 75% de les necessitats de 
l’habitatge en aigua calenta i, també, per a climatització, amb rendiment mínim que cobreixi 
el 50% de les necessitats de l’habitatge en calefacció: 20% de la quota total de l’impost. 

(...) 

B) CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS SITUADES EN SÒL URBÀ INDUSTRIAL I INSTAL·LACIONS 
AGRÍCOLES I RAMADERES 

a) Sistemes d’aprofitament d’energia solar : 

Instal·lacions que comportin ocupació de coberta igual o superior a 0’40m2/m2: 

- Elèctrica (fotovoltaiques): 20 % de bonificació sobre la quota total 

- Tèrmica: 20 % de bonificació sobre la quota total 

Instal·lacions que NO assoleixin el paràmetre mínim 0’40m2/m2 d’ocupació de coberta: 
l’import de la bonificació resultarà de prorratejar proporcionalment el percentatge màxim del 
20%, establert al paràgraf anterior, respecte de l’ocupació real de la coberta en el cas concret 

 

8.2.3- Construccions, obres i instal·lacions específiques per a producció energètica: 

Se suprimeix la bonificació 

 

Pel que fa als equipaments municipals, el pavelló i el local disposen de captadors solars per a 
l’obtenció d’aigua calenta sanitària. Per fer front a aquesta inversió s’han rebut ajudes de la 
Diputació de Girona, àrea de Medi Ambient, i també de l’ICAEN. La instal·lació del pavelló 
esportiu de Campllong està composta per 12 captadors plans i acumulació en 2 dipòsits de 800 
litres, connectats en sèrie amb la instal·lació existent, amb el corresponent contracte de 
manteniment. 

Fotografia 3.8-3: Energia solar Tèrmica al pavelló municipal 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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3.8.5. Energies renovables 

El municipi de Campllong té un potencial important pel que fa a les energies renovables.  

Cal considerar, però, els impactes que tenen les infraestructures per l’aprofitament dels 
recursos naturals sobre el medi, i és en aquest sentit que cal fer ús de la regulació necessària, 
al mateix temps que trobar el punt d’equilibri entre les necessitats del municipi i els seus 
habitants i la promoció d’aquestes fonts energètiques que cada cop més juguen un paper 
important cap a la sostenibilitat. 

Si es considera l’energia solar, la radiació solar mitjana diària del municipi es situa als 14,5 
MJ/m2 i es troba situat dins la regió climàtica III.  

Figura 3.8-4: Mapa d’irradiació global diària, mitjana anual (MJ/m2) 
 

 
Font: Atles de radiació solar a Catalunya 

 

Cal aclarir que hi ha dos sistemes per aprofitar l’energia solar. El sistema fotovoltaic que està 
pensat a produir electricitat i el sistema tèrmic que es basa en la producció de calor. 

Pel que fa a la generació d’electricitat mitjançant l’energia eòlica cal dir que el vent mitjà situat 
a una altitud de 60 metres es situa en uns valors baixos que fan desaconsellable la implantació 
d’aquests tipus d’instal·lacions (dades del mapa eòlic de Catalunya realitzades pel programa 
MesoMap). 

 

Es té constància que l’ajuntament ha donat llicència per a la connexió d’una instal·lació solar 
fotovoltaica per connectar a la xarxa de 600Kw. 

En aquest mateix sentit, l’ajuntament de Campllong està treballant en la redacció d’una 
ordenança solar municipal per tal de regular la implantació d’instal·lacions d’energia solar al 
municipi. 

En el municipi, pel que fa a energia solar tèrmica per la producció d’aigua calenta sanitària, 
existeixen diverses cases unifamiliars que disposen d’aquest tipus de instal·lació. Pel que fa a 
equipaments públics de Campllong, al pavelló i al local social hi ha instal·lacions de producció 
d’ACS a partir de plaques solars tèrmiques. 
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No es té constància que cap equipament públic ni privat tingui instal·lat sistema de producció 
d’energia en règim especial. 

 

Com s’ha comentat anteriorment, l’ajuntament ha modificat l’ordenança fiscal núm. 2, sobre 
bens immobles, potenciant i bonificant la instal·lació de sistemes de captació d’energia solar, 
així com l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre construccions, obres i 
instal·lacions 

 

Es completa aquest punt amb l’enquesta de percepció ciutadana, on es demanava per la 
disponibilitat de sistemes de captació de fonts d’energia renovable, com es veurà amb els 
resultats aquests sistemes encara no estan molt localitzats en l’àmbit domèstic. 

Figura 3.8-5: Disposa d’algun sistema de captació de fonts d’energia renovable? 
NS/NC

3%

No
83%

Si
14%

Si
No
NS/NC

 
Com es pot observar en el municipi hi ha molt poca població que utilitzi les fonts d’energia 
renovable. 

Igualment val la pena destacar que el 14% dels enquestats disposa d’algun sistema de 
captació de fonts d’energia renovable. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 

 

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

Actualment el consum energètic de Campllong es basa en la conversió de recursos naturals no 
renovables la qual cosa suposa un consum poc sostenible. 

Tal i com ja s’ha dit en anteriors apartats les fonts d’energia consumides al municipi de 
Campllong són: l’electricitat, els gasos liquats del petroli (butà i propà), i els combustibles 
líquids (gasolina i gas-oil). 

Al municipi de Campllong no s’ha detectat cap font d’energia que suposi un impacte rellevant 
sobre l’entorn, sigui pel impacte de la mateixa font d’energia o per provocar una contaminació 
lumínica o electromagnètica. 

Els nivells de camps magnètics i elèctrics produïts per les línies elèctriques dins el terme 
municipal de Campllong, es troben dins els paràmetres establerts per la llei. Mentre que pel 
que fa a les emissions provinents d’antenes de telecomunicacions aquestes estan subjectes al 
REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de setembre sobre les condicions de protecció del domini 
públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció 
sanitària front les emissions radioelèctriques. 

L’impacta més gran és el de les visuals. El pas de la carretera GI-663 que travessa el municipi 
i que comunica Riudellots de la Selva amb Cassà de la Selva amb una IMD important 
representa un impacte visual per Campllong. També cal destacar el pas de les línies de mitja 
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tensió pel municipi que és fa aeri amb torres metàl·liques i de formigó (excepte en el interior 
del nucli).  

També existeix un important impacte visual per al paisatge de la zona  degut al polígon 
industrial de les ferreries on es concentren un nombre important d’activitats.  

Cal indicar que la contaminació generada per l’enllumenat públic municipal i privat funciona 
íntegrament amb energia elèctrica. La contaminació que genera és l’anomenada contaminació 
lumínica i és degut a l’ús inadequat excessiu i irresponsable de l’enllumenat exterior, així com 
del seu disseny.  

Finalment els combustibles líquids (gas-oil i gasolina) són els principals causants de 
contaminació al terme municipal de Campllong, bàsicament el parc mòbil (per falta de dades, 
no es pot acabar de contrastar el consum d’aquesta font d’energia amb el consum d’energia 
elèctrica). La combustió d’aquests combustibles generen quantitats importants de CO2, 
principal responsable de l’efecte hivernacle. Pel que fa al consum d’electricitat, tal i com hem 
dit al començament només observem els efectes dels consums i contaminació en el seu estadi 
final, en el punt on es consumeix, no en el seu origen, en el punt on es produeix. Per tant no 
podem afirmar qui grau de contaminació representa el consum de l’electricitat, dependrà si 
aquesta ha estat generada per energies renovables, fòssils, o nuclears. 

 

A Catalunya pel que fa al consum final d’energia segons el mateix pla de l’energia, prové dels 
productes petroliers el 56’9%, de l’electricitat al 22,7%, del gas natural al 18,5%, de les 
energies renovables l’1%, dels carbons, el 0’6%, i dels residus industrial el 0,3%.  
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3.8.7. Balanç d’energia 

Figura 3.8-6: Balanç de l’energia al municipi de Campllong 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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B. Diagnosi estratègica de l’estructura energètica 

3.8.8. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica 

 

Implantació mínima de les energies renovables en el municipi 

Des de l’ajuntament s’ha promogut la instal·lació d’aquest tipus d’energia en els equipaments 
públics, però la implantació d’energies renovables de caràcter privat és mínim. 

L’ajuntament promou mitjançant subvencions o reduccions en les taxes municipals la instal·lació 
d’aquest tipus d’energia. 

S’està treballant en la redacció d’una ordenança solar municipal per tal de regular la implantació 
d’instal·lacions d’energia solar al municipi. 

La lentitud per part de l’administració i companyies elèctriques en els tràmits de legalització de les 
activitats de generació d’energia elèctrica a partir d’instal·lacions d’energies renovables dificulten 
la seva proliferació. 

 

Grau de conservació bo d’enllumenat públic 

El municipi de Campllong disposa d’un enllumenat públic amb un bon estat de conservació, format 
per 155 punts de llum. Dins la depesa energètica elèctrica municipal representa el 17% del total. 
En alguns casos l’orientació i disseny dels punts de llum s’haurien de canviar, per tal de complir 
amb la normativa de contaminació lumínica. 

 

El sector del transport és un important consumidor d’energia i emissor de CO2 

El sector del transport consumeix bona part de l’energia final estimada consumida al municipi. El 
consum energètic està molt influenciat per la mobilitat que provoca l’existència d’un polígon 
industrial i els pas dins el terme municipal d’una via de comunicació amb una IMD elevada.  

Es pot considerar que gran part del consum del sector del transport s’esdevé per vehicles que no 
formen part del parc mòbil de Campllong. 

El consum en percentatge del parc mòbil del municipi és el següent: 

Consum (kWh/any). Parc mòbil de Campllong 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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3.8.9. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats. 

Punts forts 

A Campllong existeix una xarxa subterrània pel subministrament domèstic de propà a mitja 
pressió 

L’existència de transport públic que comunica per carretera el municipi amb l’exterior 

La xarxa d’enllumenat presenta un grau de conservació prou bo 

Implantació de panells solars tèrmics als habitatges privats i als equipaments municipals 

S’està treballant en la redacció d’una ordenança solar municipal 

Bonificacions en les taxes sobre bens immobles per instal·lar sistemes de captació d’energies 
renovables 

 

Punts febles 

Existeixen contaminacions lumíniques produïdes per un mal enfocament de les làmpades i 
d’altres que emeten fluxos per sobre l’hemisferi nord dels pàmpols 

Elevat pas de vehicles amb el conseqüent consum de gas-oil i gasolina 

Manca d’un pla energètic municipal i manca de criteris d’estalvi energètic en els dissenys dels 
equipaments 

 

Oportunitats 

Campllong presenta una dinàmica industrial elevada que pot afavorir una millora de l’estructura 
energètica del municipi 

Bona situació per disposar d’energies renovables. Alta radiació solar 

L’entrada al mercat del biodièsel (oli+metanol), el qual redueix les emissions de CO2, redueix el 
risc de contaminació d’aigües i sòls per la seva degradabilitat biològica i, a més, representa una 
alternativa al reciclatge d’olis i greixos vegetals i animals 

 

Amenaces 

Impactes visuals de la infraestructura viària que passa pel municipi 

Creixement constant del polígon industrial de les Ferreries 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

S’hauria de potenciar l’energia solar, sobretot a les teulades del polígon industrial 

Enllumenat amb bombetes de baix consum 

 

Punts febles- Amenaces 

Enllumenat públic obert tota la nit, encara que no hi passi ningú 

Increment de la contaminació lumínica per l’alçada dels fanals 
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4. Aspectes de sostenibilitat econòmica 

A. Memòria descriptiva 

En aquest apartat es presenten aspectes de l’activitat econòmica i productiva de Campllong, 
analitzant la seva estructura econòmica, les activitats més destacades dins dels tres sectors de 
l’economia local, les relacions amb els seu àmbit geogràfic més pròxim i els altres aspectes 
socioeconòmics interessants del municipi. 

En els pròxims apartats, el conjunt de la informació que es facilita és pautada amb diferents 
taules i figures, així es pretén permetre un major coneixement de les característiques 
econòmiques del municipi de Campllong i la seva recent evolució, per tal de poder definir 
noves estratègies econòmiques. 

 

4.1. Estructura econòmica general del municipi 

Actualment, com es veurà més endavant, la major part de la població de Campllong basa la 
seva activitat econòmica en el sector terciari, però el sector secundari té un pes molt important 
en l’economia local, donada la importància dels polígons industrials de la població i la quantitat 
d’ofertes laborals que genera, així com les zones industrials del municipi veí de Riudellots de la 
Selva, la qual ocupa molta gent del municipi, però també genera molta mobilitat de 
treballadors d’altres municipis veïns, configurant la majoria de treballadors del sector 
secundari en empreses instal·lades en el municipi. 

 

Malgrat el panorama actual, una de les principals activitats econòmiques tradicionals de 
Campllong ha estat l’agricultura i la ramaderia. Actualment l’economia municipal es basa en les 
diverses empreses que hi ha al municipi, juntament amb les explotacions ramaderes, així com 
diversos establiments de restauració. 

El municipi està enclavat en una posició excel·lent per desenvolupar les seves activitats 
econòmiques, sobretot industrials i logístiques, en el corredor d’infraestructures, entre 
Barcelona, Girona i França, que es constata amb la important xarxa de comunicacions que 
travessen el municipi, aquestes són, l’Aeroport Girona-Costa Brava, La carretera nacional II 
(A2), l’Eix Transversal (carretera C-25), Autopista AP-7 i la via ferroviària Barcelona-Girona- 
Portbou, al municipi de Riudellots. En un futur no molt llunyà a aquestes infraestructures se li 
haurà d’afegir la línia del Tren d’Alta velocitat. 

 

A partir de l’anàlisi de les dades obtingudes de l’Anuari Econòmic Comarcal 2006 de Caixa de 
Catalunya es determina que, durant l’any 2005 es va produir un increment del Valor Afegit 
Brut (VAB) de la comarca (4,34%) i es va situar per sobre del creixement mitjà de Catalunya 
(3,06%), i lleugerament per sobre dels registres de l’eix de Girona (4,28). Amb aquests 
registres positius del 2005, la comarca consolida la seva posició capdavantera en el creixement 
acumulat el període 2000-2005, un total del 17,8%, que la situa per sobre els registres 
mitjans aconseguits per Catalunya (14,5%).  

Aquest fet s’explica a partir del important increment acumulat i la dinàmica positiva del 
subsector de la industria (increment acumulat del 6,5). Igualment el sector de la construcció 
va tenir un increment acumulat de 18,3 que significa el 36% de l’increment econòmic de la 
comarca.  
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Figura 4.1-1:Creixement del PIB per sectors. El Gironès. Període 2003-2004. 
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Pel municipi de Campllong, no s’han trobat dades típiques d’estructura econòmica, com poden 
ser el nivell econòmic del municipi, la quota de mercat, el Producte Interior Brut (PIB) o el 
Valor Afegit Brut (VAB). Aquestes dades, consultades en diverses fonts, només estan 
disponibles per municipis amb una població més gran. 

 

4.2. Àrees d’influència i dependència exterior del municipi 

Campllong, amb una població de 400 persones (Any 2007), forma part dels municipis de l’àrea 
de Girona. Així les zones d’influència més directa de Campllong és Girona com a principal 
població, en nombre d’habitants i centre econòmic important a la província i a Catalunya. Així 
mateix hi ha una relació important de veïnatge amb la població veïna de Cassà de la Selva i 
Riudellots de la Selva. 

 

Per a l’anàlisi de l’activitat econòmica del municipi, basada en dades de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya, és important estudiar quin és l’índex d’autocupació del municipi (persones 
residents ocupades al mateix municipi/persones ocupades del municipi). Mitjançant aquest 
índex es mesura l’autosuficiència del municipi en relació als llocs de treball. A més, és un 
indicador de la mobilitat obligada per motius laborals que han de realitzar els habitants del 
Campllong. En la següent figura es veu com ha evolucionat l’índex d’autocupació en el municipi 
en el període 1991-2001. 
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Figura 4.2-1: Índex d’autocupació. Campllong 1991-2001. 
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Font:Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Tal i com es pot observar, l’índex d’autocupació en termes generals ha disminuint durant el 
període estudiat, amb un pic l’any 1996. Durant aquests 10 anys el municipi Campllong va 
disminuir el seu índex d’autocupació en 3,4 punts. Tot i així, es pot considerar que l’any 2001 
(índex d’autocupació del 56,6%) el municipi encara era autosuficient, ja que l’índex superava 
el 50% (límit mínim d’autocupació, es considera que amb un índex inferior al 50% el municipi 
deixa de ser autosuficient, hi ha més gent del municipi que ha de marxar fora d’aquest per 
treballar, ja que el municipi no genera prous llocs de treball per totes les persones 
treballadores que viuen a la població). Igualment, la tendència marca una disminució 
progressiva de l’autocupació, fet que fa que cada cop siguin més els habitants que s’han de 
desplaçar per anar a treballar fora i si la tendència ha seguit aquesta autocupació negativa es 
pot haver accentuat més. Aquesta tendència és més remarcable si es comparen els anys 1996 
i 2001, on la diferència és de -8,9. 

 

Per entendre més clarament l’evolució de l’índex d’autocupació a Campllong, al llarg del 
període 1991-2001, a continuació es presenta l’índex diferenciant els tres sectors de l’activitat 
econòmica. La següent figura representa el percentatge de persones residents ocupades en 
cada un dels sectors d’activitat del municipi. És a dir, de la gent ocupada del municipi en cada 
sector, quin és el percentatge de llocs de treball del mateix municipi que estan ocupats per 
persones que hi resideixen . 

Figura 4.2.-2: Índex d’autocupació per sectors d’activitat econòmica.  
Campllong. Període 1991-2001. 
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Com es pot veure, Campllong té uns bons percentatges d’autocupació. Analitzant la figura per 
sectors econòmics, es veu que el sector primari en el període va disminuir l’autocupació, però 
mantenint un bon nivell de l’índex. El cas contrari està en el sector terciari, on en el període ha 
augmentat la seva autocupació arribant a l’any 1996 al 61% i a l’any 2001 a 54%, resta 
esperar la tendència actual cap a on porta, però tot fa preveure, pel mercat general, que 
l’índex ha de tornar a augmentar i mantenir-se en valors positius. En el cas de la indústria i la 
construcció (sector secundari) es pot considerar que l’índex s’ha mantingut, ja que només ha 
sofert petits canvis, mantenint-se en tot moment en valors per sobre del 50%.  

 

D’altra banda, és interessant analitzar els fluxos de mobilitat obligada per motius de treball 
que es generen al municipi. D’aquesta manera, es pot obtenir una clara visió de quina és la 
dependència laboral exterior del municipi. 

Taula 4.2-1: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-
treball. Campllong. Any 2001. 

 Total Homes Dones 

Desplaçaments dins 82 43 39 

Desplaçaments a fora 63 40 23 

Desplaçaments des de fora 238 165 73 

Total generats 145 83 62 

Total atrets 320 208 112 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Els fluxos de mobilitat obligada per motius laborals indiquen que la majoria de desplaçaments 
són, a l’any 2001, generats pels residents de fora el municipi (68,8% de 465 fluxos). Dels 
generat pels propis veïns predominen els desplaçaments dins del mateix municipi (82 interns, 
63 externs). Així hi ha una diferencia entre desplaçaments generat i desplaçaments atrets 
positiva (+175 desplaçaments), ja que s’atreuen més persones, que no habitants de 
Campllong que van a fora a treballar. Amb aquestes dades es confirma que a l’any 2001 
Campllong era autosuficient en la seva oferta laboral. 

Aquest fet el corrobora l’índex d’autocontenció (desplaçaments per motius laborals dins el 
municipi/ (desplaçaments a fora + desplaçaments des de fora del municipi)) explicat en 
l’apartat 3.3.2.5. Mobilitat en vers els polígons industrials, l’índex en el cas de Campllong, és 
del 27%, valor molt baix donat que la gran majoria de desplaçaments són de gent de fora del 
municipi, que treballa a Campllong. Així en el cas que tothom de la població en edat de 
treballar, podria fer-ho en el mateix municipi. 

 

4.3. Mercat de treball i població activa 

4.3.1. Població activa i mercat de treball 

Durant el període 1998-2006, la població total de Campllong ha anat augmentant (293 
persones l’any 1998, 381 persones l’any 2006). En el període1998-2001, la població va 
augmentar en 88 persones empadronades. A la vegada, la població activa del municipi s’ha 
mantingut bastant constant amb un petit augment, representant l’any 1991 el 46% de la 
població total i l’any 2001 el 49%.  

L’any 2001, el percentatge de població ocupada és molt elevat (el 95% de la població activa). 
Un cop valorades les dades d’ocupació per sexes que ofereix l’Institut d’Estadística de 
Catalunya s’ha vist que les diferències entre sexes no són importants, ja que el 95,4% dels 
homes actius es troben ocupats (83 de 87 homes actius), i en el cas de les dones representen 
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el 95% (62 de 65 dones actives). Així, l’ocupació al municipi de Campllong es troba 
representada per un 57% d’homes i un 42% de dones. 

 

La taula següent resumeix l’evolució de la població activa al municipi de Campllong. 

Taula 4.3-1: Població activa. Campllong. Període 1991 – 2001. 

 Anys  

 1991 1996 2001 

Total població 262 280 311 

Població de 16 i més anys 28 230 259 

Ocupats 115 116 145 

Busquen la 1a ocupació 3 1 0 

Desocupats amb ocupació 
anterior 

3 1 7 

Total actius 121 118 152 
Font: Institut d’estadística de Catalunya. 

 

Aquest punt es completa amb els resultats de l’enquesta de percepció ciutadana elaborada en 
el marc de la present Agenda 21 Local de Campllong. En referència al mercat de treball en 
l’enquesta es qüestionava sobre la situació del mercat laboral en el municipi. A continuació es 
presenten els resultats per aquest tema.  

Figura 4.3-1: Com descriuria el mercat laboral del municipi? 

Dolenta
20%

NS/NC
43%

Bona
23%

Normal
14%

Bona
Normal
Dolenta
NS/NC

 
En termes generals la pregunta no ha estat contestada o no se sap com està el mercat laboral 
en el municipi, ja que  aquestes respostes corresponen al 43% de les persones que han 
realitzat l’enquesta. 

De la resta, un majoria simple (23%), considera que el mercat laboral està en un bon 
moment. Seguida  d’aquelles persones que opinen que aquest no està en un bon moment en 
el municipi de Campllong. 

Així mateix, com es pot observar, les respostes estan molt repartides i no es pot extreure 
d’aquestes una conclusions. 
Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 

 

4.3.2. Estructura sectorial dels llocs de treball 

En la següent figura es pot veure l’evolució que ha seguit l’ocupació en els diferents sectors al 
municipi de Campllong, durant el període 1991-2001. 
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Figura 4.3-2:Població ocupada per sectors d’activitats. Campllong. 
Període 1991-2001. 
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Si es valora l’inici i el final del període estudiat (any 1991 i any 2001), es pot observar com la 
població ocupada a Campllong va augmentar en valors totals (en 30 persones). Però s’ha de 
tenir en compte que aquest augment es va donar en l’últim quinquenni de l’estudi. Com es pot 
observar l’augment de persones ocupades ha estat en l’últim quinquenni de l’estudi (1996-
2001), així entre l’any 1991 i 1996 hi va haver un augment d’una persona i entre l’any 1996 i 
2001 aquest augment va estar de 29 persones.  

D’altra banda, si es mesura en tant per cents sobre el total de la població, s’observa que l’any 
1991 el 43% de la població estava ocupada, l’any 1996 representa el 41% i l’any 2001 
representava el 46%. Per tant,es ratifica les observacions anteriors i es dedueix que, la 
població nouvinguda any rere any (la població ha augmentat en tots els anys del període), 
aquesta no s’ha introduït en el mercat laboral del municipi de la mateixa manera. Es 
significatiu que en el quinquenni 1996 – 2001 la població va augmentar en 31 persones i les 
persones ocupades l’any 2001 van ser 29 més que les que hi havia a l’any 1996, aquest fet no 
vol dir que tots els nou empadronats entressin en el mercat laboral, però si que va haver-hi un 
important augment laboral, que va fer augmentar els percentatges d’ocupació malgrat 
l’augment de població. La qual cosa ens indica que en el període d’estudi comprés entre els 
anys 1996 i 2001, Campllong va gaudir en termes generals d’una acceleració econòmica, 
segurament donada per la introducció de noves empreses en el radi d’influència de Campllong. 
En principi, res fa preveure que en l’actualitat no s’hagi de seguir aquesta tendència, malgrat 
no disposar de dades més actualitzades. 

 

Analitzant l’ocupació per sectors se’n treu la conclusió que la industria i els sector serveis són 
els sectors amb més ocupació del municipi, però hi ha diferències entre aquests dos, ja que la 
indústria s’ha estabilitzat i fins hi tot a disminuït, en quant a nombre d’ocupats i els sector 
serveis estava en alça. En tot cas aquests dos sectors seran els pilars de l’economia local 
actual del municipi 

Els altres dos sectors agrari ramader i construcció, tot hi ser els de menys ocupació, van patir 
diferent evolució. Per una banda el sector primari, en el període d’estudi va disminuir el 
nombre de persones ocupades (de 30 persones ocupades a l’any 1991 a 17 l’any 2001), tal i 
com ha passat a la major part del territori català. I per altra banda el subsector de la 
construcció augmenta el seu nombre de treballadors de manera inversa als del primari (de 7 
persones ocupades a l’any 1991 a 23 l’any 2001), beneficiat pel auge de la construcció a 
Catalunya. 
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4.3.3. Atur i nivells de protecció 

Si s’observa l’evolució de la taxa d’atur al municipi Campllong al llarg del període 1991-2006 
es pot observar que l’atur ha seguit, en general, una tendència alcista, amb pics anuals 
d’augment de l’atur (anys 2000 i 2002). La taxa d’atur a nivell comarcal segueix la tendència 
contrària, en el període 1991-2003. La taxa d’atur de la comarca del Gironès es manté sempre 
a uns nivells superiors que la taxa d’atur municipal, exceptuant l’any 2001 on la taxa d’atur de 
Campllong va ser lleugerament superior a la comarcal. 

Figura 4.3-3: Taxa d’atur. Campllong i El Gironès. Període 1991-2006. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya. Any 1991 
Anuari Departament de Treball i Indústria (Desembre dels anys 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003). 
Fitxa municipal. Campllong. 2006. Caja Espanya. 

 

D’altra banda, si s’observa la següent figura es pot veure que l’atur afecta principalment a la 
població femenina (4 dones i 6 homes, març any 2007) i que aquest fet es generalitza durant 
tot el període 1998-2007, exceptuant els anys 2003 i 2004, on el nombre d’homes aturats va 
superar el de les dones. A la vegada es pot observar que la diferència entre homes i dones a 
l’atur no es molt important, aquesta diferència varia entre 1 i 3 persones a l’atur normalment.  

Sembla que la tendència dels últims anys és que el nombre total d’aturats tan homes com 
dones augmenti, la qual cosa coincideix amb les taxes d’atur de la figura anterior, malgrat que 
la sèrie no sigui completa. 
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Figura 4.3-4: Evolució de l’atur per sexes. Campllong. Període 1998-2007. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Si es fa l’exercici d’analitzar l’atur segons les franges d’edat a l’any 2006 (dades més actuals), 
s’observa que aquest queda bastant repartit entre els 35 i 54 anys (10% dels ocupats per cada 
franja d’etat). Destaca la franja de 20 a 24 anys on hi ha el percentatge més alt d’aturats del 
municipi (40% del total d’aturats a l’any 2006)  

Figura 4.3-5: % d’aturats per franges d’edat. Campllong. Any 2006. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Finalment, pel que fa a les anteriors ocupacions de les persones a l’atur, en la següent figura 
es pot observar que pràcticament no hi ha aturats en l’agricultura, (exceptuant l’any 2007, que 
representa el 20% del total d’aturats aquest any), la indústria ha augmentat poc 
significativament el nombre de persones a l’atur (16,7% del total d’aturats a l’any 2004 i 20% 
a l’any 2007) i el sector serveis ha seguit aquesta tendència (33% a l’any 2004 i 40% a l’any 
2007, però a l’any 2006 era el 70% del total d’aturats), el cas contrari és la construcció que ha 
disminuït els nivells d’atur (33,3% del a l’any 2004 i 10% a l’any 2007).  
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Figura 4.3-6: % d’aturats per sectors d’activitat. Campllong. Període 2004-2007. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

4.4. Anàlisi del sector primari 

Es considera sector primari aquelles activitats i ocupacions relacionades amb l’activitat agrària, 
és a dir, agricultura i ramaderia; la pesca i l’explotació de les superfícies forestals. A 
Campllong, l’activitat econòmica més significativa dins el sector primari és la ramaderia, com 
es veurà més endavant. 

 

Però abans d’aprofundir en la descripció del sector primari, es creu oportú fer esment de les 
novetats referents a la legislació i ajuts existents per un desenvolupament sostenible de les 
explotacions agràries, que es materialitzen amb el Contracte Global d’Explotacions (CGE): 

El Contracte Global d’Explotacions neix amb la darrera reforma de la Política Agrària Comuna 
(PAC) de la Unió Europea. A Catalunya, el Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula 
el CGE, és aprovat d’acord amb els objectius de la política agrorural i les previsions del 
Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2007-2013, així com els objectius 
definits pel mateix Decret 50/2007, en relació a la Llei 18/2001, de 31 de desembre, 
d’orientació agrària. L’Ordre AAR/308/2007, de 9 d’agost, adapta el pla pilot del CGE (2005) al 
Decret 50/2007. Hi ha determinades actuacions que encara depenen de l’aprovació del PDR 
2007-2013 per part de les Institucions competents de la UE, la qual cosa implicarà que el 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DARP) aprovi i publiqui la normativa 
reguladora per a la tramitació dels ajuts corresponents. Per altres actuacions ja es poden 
sol·licitar els ajuts, com és el cas de les 4 comarques pilot: Alt Urgell, Conca de Barberà, 
Berguedà i Pla de l’Estany. 

Posats en antecedents, s’entén que el CGE és un acord de col·laboració entre l’Administració i 
el titular d’una explotació agrària, amb l’objectiu d’incentivar la sostenibilitat des del punt de 
vista econòmic, ambiental i social, integrant un seguit de mesures d’ajut i suport als 
productors i a les explotacions, en comptes de donar suport als productes. Per això s’inicia una 
nova manera de gestionar els ajuts, a través d’un contracte, que considera l’explotació en la 
seva globalitat per tal de fer les explotacions agràries competitives i de qualitat.  
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D’aquesta manera, el que es pretén aconseguir amb el CGE a nivell municipal és: la viabilitat 
econòmica de l’explotació,  la sostenibilitat ambiental i social, la diagnosi8 prèvia de 
l’explotació, assessorament continuat durant tota la durada del contracte, ajuts per al 
desenvolupament rural, noves línies d’ajut per a mesures paisatgístiques i mediambientals, 
implantació de condicionalitat9, traçabilitat10 i processos de qualitat i, eines per a la millora de 
la gestió tecnicoeconòmica de l’explotació. A dia d’avui, Campllong no és beneficiari de l’ajut 
del CGE ja que encara s’està en tràmits per aquesta comarca. 

Deixant enrere l’àmbit legislatiu, en la següent taula es pot veure l’evolució que ha seguit 
l’ocupació en el sector primari, al municipi de Campllong, durant el període 1991-2006.  

Taula 4.4-1: Ocupació en el sector primari. Campllong i Gironès (%). 
Període 1991-2006. 

Territori 1991 1996 2001 2006 

Campllong 26,09 18,97 11,72 15,70* 

Gironès 3,42 2,59 2,21 -- 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i 
*Fitxa municipal de Campllong, Caja Espanya, 2007. 

 

El sector primari ha estat, des de l’any 1991, el sector amb menys pes dins l’economia del 
municipi de Campllong (si s’entén la indústria i la construcció com a un únic sector econòmic), 
a la vegada, els nivells d’ocupació al sector s’han situat per sobre la mitjana comarcal durant 
els anys del període. Cal destacar que igual que la majoria dels municipis de Catalunya, 
l’ocupació en el sector primari a Campllong ha experimentat un descens en els últims anys, 
així és de suposar, tot i que no es disposen de dades més recents, que l’ocupació en aquest 
sector ha disminuït més en els últims anys. 

Per a la caracterització del sector primari del municipi s’ha tingut en consideració les dades 
tractades de la 2ona edició del mapa de cobertes de Catalunya (període 2000-2003), elaborat 
pel CREAF i les dades dels Cens Agrícola corresponents als anys 1982, 1989 i 1999 (Institut 
d’Estadística de Catalunya), entre d’altres. 

A continuació queda reflectida la tendència a la davallada que ha patit en els darrers anys el 
sector primari al municipi, i com s’ha vist afectat el relleu generacional en aquest aspecte: 
 

Taula 4.4-2: Nombre de titulars de les explotacions (per edat).  
Campllong. Any 1999. 

Menys de 25 anys 0 
De 25 a 39 anys 1 
De 40 a 54 anys 7 
De 55 a 64 anys 8 
Més de 65 anys 12 

Titulars caps explotació 

Total 28 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT. 

 

                                           

8 Diagnosi: és un estudi previ a qualsevol tipus d’actuació que permet analitzar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i 
Oportunitats (Anàlisi DAFO) d’un municipi en vers a una temàtica determinada. 
9 Condicionalitat: és un conjunt de requisits de gestió en matèria de salut pública, zoosanitat, fitosanitat, medi ambient 
i benestar dels animals, a més de les bones condicions agràries i mediambientals que han d’observar els beneficiaris 
de determinats ajuts que tinguin com activitat l’agricultura i/o la ramaderia, d’acord amb la normativa de la Unió 
Europea.  
10 Traçabilitat: és la possibilitat de trobar i seguir el rastre, a través de totes les etapes de la producció, la 
transformació i la distribució d’un aliment, un pinso, un animal destinat a la producció d’aliments o una substància 
destinada a ser incorporada als aliments o als pinsos. 
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Amb les dades anteriors, es pot veure com el nombre de titulars de més de 65 anys és el més 
nombrós. Només hi ha un titular per sota dels 40 anys, però aquesta distribució generacional 
ja era així fa més de 20 anys enrere, encara que el nombre total de titulars era gairebé el 
doble l’any 1982; com es veurà en la figura 4.4-1. 

Figura 4.4-1:Evolució del nombre de titulars d’explotacions. Campllong. 
Període 1982–1999. 

1
5

18 20

8

52

0 1
7 8

12

28

0

10

20

30

40

50

60

< 25 25 - 39 40 - 54 55 - 64 ≥65 Total

edat

u
n

it
at

s

1982 1999
 

Font: Elaboració pròpia des de l’Insititut d’Estadística de Catalunya. 
 
Per tant, es pot dir, tot i no tenir dades més recents, que la tendència actual és que cada cop 
hi ha menys persones que tinguin explotacions i, la majoria dels que en tenen són majors de 
50 anys. Així doncs, es passa d’un total de 52 titulars per cap d’explotació l’any 1982, a tan 
sols 28 persones titulars l’any 1999.  

Un altre concepte que tendeix a disminuir és la mà d’obra familiar i les Unitats de Treball Any 
(UTA)11 associades. 

Taula 4.4-3: Distribució numèrica de la mà d’obra familiar.  
Campllong. Any 1999. 

Titular 28 
Cònjuge 6 Mà d’obra familiar 
Altres 7 
Titular 10 
Cònjuge 2 UTA 

Altres 3 

Font: Elaboració pròpia des de l'Institut d'Estadística de Catalunya.  
 

Els assalariats fixos que treballaven en les explotacions l’any 1999, es mostren a la taula 
següent. 

Taula 4.4-4: Assalariats fixos (per edats). Campllong. Any 1999.  

Assalariats fixos Total 28 

Menys de 25 anys 0 
De 25 a 39 anys 0 
De 40 a 54 anys 7 
De 55 a 64 anys 1 
Més de 65 anys 1 

Assalariats fixos caps 
explotació 

Total 9 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT. 

                                           
11 Una unitat de treball any (UTA) és una mesura per comptabilitzar les jornades treballades per persona. En el Cens 
de 1999, una UTA equivalia a 228 jornades de treball o més. 
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Que el nombre d’assalariats fixos per caps d’explotació sigui inferior al d’assalariats fixos vol 
dir que només un 32% dels assalariats a més, era cap de l’explotació.  

Per entendre la tendència global es volen comentar les evolucions de la taula 4.4.-3 i 4.4.-4, 
conjuntament. Als anys 80, hi havia molta mà d’obra familiar que es dedicava a treballar 
l’explotació (majoritàriament dones, ja que els titulars eren homes), per tant, no hi havia un 
nombre elevat d’assalariats fixos. Amb el transcurs del temps, concretament l’any 1999, es 
veu com la tendència s’ha capgirat; la família ha deixat de treballar exclusivament en 
l’explotació i, ha augmentat el nombre d’assalariats com també les UTA. 

En la següent taula es veu com més del 75% de les explotacions del municipi són controlades 
pels propietaris a títol propi (persona física): 

Taula 4.4-5: Personalitat jurídica del titular de l’explotació. Campllong. 
 Any 1999.  

  
Nombre 

d’explotacions 
Superfície total 

(ha.) 
Persona física 28 353 
Societat 4 156 
Entitat pública 0 0 
Cooperativa de producció 3 53 
Societat agrària de transformació (SAT) 1 15 
Altres condicions jurídiques 1 19 
Total 37 596 
Font: Elaboració pròpia des de l'Institut d'Estadística de Catalunya.  

 

Cal comentar que, si al 1999 la gran majoria d’explotacions eren gestionades per la persona 
física, al 1982 aquesta evidència encara era més significativa. S’ha reduït gairebé a la meitat el 
nombre d’explotacions de titularitat de la persona física, mentre que les altres han sofert un 
petit increment. L’any 1982 hi havia un total de 708ha. d’explotació repartides entre 53 
explotacions, de les quals 52 eren de titularitat física (amb una superfície de 616ha.).  

Un altre tema important és parlar de la distribució de la titularitat de les explotacions i la mà 
d’obra, per sexes. Per això es presenta el següent figura, per veure la tendència a la baixa de 
la dedicació de la dona a l’explotació: 

Figura 4.4-2: Tendència de la dedicació a l’explotació (per sexes). 
Campllong. Període 1982 – 1999. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
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En resum, el relleu generacional del municipi ha tendit a envellir-se durant el període d’estudi 
fins al moment, el que vol dir que cada cop els titulars de les explotacions pertanyen a les 
franges d’edat superiors. La dedicació a l’explotació de la mà d’obra familiar ha disminuït; 
conseqüentment, la UTA familiar també. La mà d’obra assalariada ha anat augmentant per la 
pèrdua de mà d’obra familiar, comprenent-se el màxim d’assalariats en la franja d’edat de 40 
a 54 anys. Les explotacions gestionades per la persona física han patit una davallada i les 
altres personalitats jurídiques han augmentat molt lleugerament en els darrers anys. Pel que 
fa a la distribució per sexes s’ha de dir que la majoria (75-80%), tant els titulars com la mà 
d’obra i els assalariats de les explotacions, eren homes. El nombre de dones ha tendit a 
disminuir lleugerament, exceptuant les dones titulars majors de 50 anys. 

 

Per altra banda, s’ha de fer esment de la distribució de la superfície agrària del municipi. 
Campllong té una superfície agrària total de 852,19ha., de les quals el 89,5% (762,94 ha, any 
2003) està ocupat per superfícies potencialment explotables per activitats del sector primari. 
Per entendre la tendència actual, es mostren les dades del període 1982-1999, de la 
distribució dels usos en la següent taula: 

Taula 4.4-6:Distribució superfície agrària. Campllong. Període 1982-1999. 

 SAU* (ha)    

Any Terres 
llaurades 

pastures 
permanents 

Terreny 
forestal 

Altres total 

1982 594 0 108 6 708 

1989 519 16 72 31 638 

1999 466 1 116 13 596 
* Superfície Agrària Útil. 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

A continuació s’observa més detalladament la distribució de la superfície agrària en el municipi, 
l’any 2003:  

Taula 4.4-7: Distribució de la superfície agrària (ha). Campllong. 
 Any 2003. 

Usos Hectàrees % sobre el total 
municipal 

Boscos densos (no de ribera) 154,24 18,02 

Boscos de ribera 1,00 0,12 Boscos 

Sols nus forestals 0,49 0,06 
Conreus herbacis 552,98 64,60 
Conreus llenyosos 28,88 3,37 
Prats i herbassars 10,41 1,22 
Plantacions arbòries 9,26 1,08 
Vinyes 16,99 1,98 

SAU 

Hivernacles 0,17 0,02 
Matollars  35,22 4,07 
Total Agrícola 809,64 94,54 
Total municipal 865,0 100 
Font: Elaboració pròpia a partir de: CREAF; 2ona edició del mapa de cobertes de 
Catalunya. Període 2000-2003. 

 

La figura que es mostra tot seguit presenta l’estat més actual de la distribució percentual 
segons els usos de la superfície agrària a l’any 2006. 
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Figura 4.4-3: Distribució de l’ús de la superfície agrària. Campllong. Any 2006. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la fitxa Caja España 2007. 

 

Tot considerant en rellevància que les dades mencionades provenen de 3 fonts diferents, es 
pot entendre que la SAU de Campllong no ha variat significativament; conserva la superfície 
agrària amb una lleu tendència a augmentar. 

 

Com s’ha esmentat, el sector primari de Campllong engloba majoritàriament 3 subsectors: 
agricultura, ramaderia i explotació de boscos. Fins el moment s’ha introduït en el territori, en 
la situació i distribució d’aquestes superfícies; en els pròxims punts s’entrarà en detall sobre 
les característiques de cada subsector i la tendència que han adoptat fins a dia d’avui. 

 

4.4.1. L’agricultura 

Durant els darrers anys, el sector primari ha patit una forta davallada a la comarca del 
Gironès, molt més pronunciada que la tendència de Catalunya a la baixa. La població ocupada 
en el sector primari al Gironès estava entre un 1 i un 2,5%, respecte l’ocupació en aquest 
sector a Catalunya, el que es tradueix en una pèrdua important d’explotacions en els 
municipis. Tal i com anuncia l’Agenda 21 del Gironès, la comarca dedicava (segons les dades 
del Cens Agrari de 1999) un 56,6% de la superfície a l’ús agrícola.  

Campllong ha patit una davallada important en aquest subsector. La creació d’un polígon 
industrial en el municipi ha influït en diversos vectors però, tot i així, el paisatge rural s’ha 
mantingut majoritàriament en conreu de secà (cereals, hortalisses i farratges) i, conreu 
llenyós, representat per arbres fruiters (com la pomera i la perera). 

 

Pel que fa a les explotacions agràries12, s’observa a la taula que s’adjunta a continuació que, 
en la primera etapa del període d’estudi (1982-1989), mentre les explotacions del conreu de 
secà disminueixen, les de conreu de regadiu augmenten considerablement. Durant la segona 
etapa (1989-1999) disminueixen tant el nombre d’explotacions com la superfície agrària. De la 
tercera etapa (1999-2003), no se’n tenen dades significatives suficients com per afirmar que la 
tendència és a disminuir, per tant, es podria dir que en conjunt la superfície destinada a 
l’agricultura ha restat en la mateixa línia tendencial. 

                                           
12 Explotació agrària: unitat de caràcter agrari (conjunt de terres i/o bestiar), sota gestió única, situada en un 
emplaçament geogràfic determinat i que utilitza els mateixos mitjans de producció. 
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Cal destacar que les dades totals de l’IDESCAT no reflecteixen literalment el sumatori dels 
coeficients d’ambdós tipus de conreu, segurament degut a que hi ha extensions de territori 
amb conreus de secà i regadiu simultàniament i, comptabilitzen com una sola explotació.  

Taula 4.4-8: Distribució de la superfície agrària útil (SAU). Campllong. 
Període 1982-1999. 

SAU 1982 1989 1999 2003* 

Nombre 
explotacions 

51 47 32 - 
Total 

Hectàrees 594 535 467 618,69 

Nombre 
explotacions 

47 38 29 - Conreus de 
secà 

Hectàrees 504 300 261 - 

Núm. 
explotacions 

23 42 24 - Conreus de 
regadiu 

Hectàrees 90 235 209 - 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya i * CREAF; 2ona edició del mapa de cobertes de 
Catalunya. Període 2000-2003. 

 

La següent figura ens mostra l’evolució de les superfícies agrícoles útils segons les hectàrees 
de l’explotació. Mentre la tendència general és a disminuir el nombre d’explotacions, en el 
període 1982 – 1999 s’observa el següent: l’any 1982 hi havia un 50% d’explotacions de 
superfície petita (2-10ha.). L’any 1989 les explotacions amb més pes estaven dins el rang de 2 
a 20 hectàrees. L’any 1999, es perden les explotacions menors d’1 ha., redueixen en nombre 
les explotacions de mida petita (1-9,9 ha.) i, augmenten les explotacions de 10 a 100 
hectàrees. A Campllong, durant aquest període no hi ha hagut explotacions més grans de 
200ha. 

Figura 4.4-4:Concentració de la SAU segons la grandària de l’explotació. 
Campllong. Període 1982 – 1999. 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT. 

 

Els fets que han marcat la tendència actual de Campllong poden haver estat la reducció de la 
població pagesa (com descriu la tendència de la comarca del Gironès dins el PACS), i per tant, 
l’abandó de les explotacions menys productives (més petites) i/o d’altra banda, la unió de 
diferents i petites explotacions per tal d’aconseguir una major rendibilitat. 
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Un altre aprofitament de la SAU important en l’actualitat és l’agricultura ecològica, encara que 
no presenta dades molt favorables a la comarca del Gironès. En aquest aspecte, hi ha amb 
dues forces reguladores, El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i el 
Consell Català de Producció Integrada (CCPI). El CCPAE és l’autoritat de control de Catalunya i 
la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de casa nostra. Per 
altra banda, el CCPI és un sistema de producció d’aliments de Qualitat mitjançant mètodes 
respectuosos amb la salut humana i amb el medi ambient. La qualitat i la seguretat dels 
productes es garanteix mitjançant un distintiu de producció integrada (imatge de la marieta)  
que certifica que els productes compleixen les normes establertes pel Decret 214/2002, i així 
ho garanteix el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

Segons l’Agenda21 del Gironès i, més concretament, les fonts relacionades amb l’agricultura 
ecològica, s’ha vist que a Campllong hi ha 4 empreses inscrites que duen a terme pràctiques 
respectuoses amb el medi ambient:  

Taula4.4-9: Guia del CCPAE 

Empresa Unitat productiva 
Orientació 
productiva 

Superfície (ha) 

Conreu d’hortalisses a 
l’aire lliure 

Cereals i lleguminoses 
per a gra 

Conreu prat natural de 
pastura per vacum 

FRISLLET S.L. vegetal 

Bosc, matolls i 
recol·lecció silvestre 

48,7 

JOAQUIM ALBERTÍ 
S.L. 

productes 
Transformació 

producció 
hortofructícola 

2,7 

Font: CCPAE i Agenda 21 del Gironès. 

 

Taula4.4-10: Guia del CCPI 

Empresa Espècie cultivada Superfície (ha) 

Fructícola Campllonch S.L. Perera i pomera 16,53 

Fructícola Cartalla S.L. Pomera 3,30 

Font: CCPI i Agenda 21 del Gironès. 

 

4.4.2. La ramaderia 

La ramaderia de la comarca del Gironès ha anat perdent valor en els darrers 10 anys, reduint-
se el nombre d’explotacions i el nombre de caps de bestiar, aquests últims amb menys 
mesura. En aquest cas l’evolució de la comarca del Gironès, es pot equiparar en certa mesura, 
amb la del propi municipi de Campllong i és que el nombre d’explotacions dedicades a la 
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ramaderia tenen tendència a disminuir i les Unitat Ramaderes (UR)13 actuals, han disminuït 
respecte a la dècada dels anys 80 i 90, com es veurà a continuació:  

Taula 4.4-11: Explotacions i Unitats Ramaderes (UR). Campllong. Període 
1982-2007. 

 1982 1989 1999 2007 

Nombre d’explotacions 44 39 18 16 

UR 1.471 2.157 2.764 1.980 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

 

A continuació es mostren dades de l’any 2007, amb la intenció de clarificar la distribució i 
l’aprofitament de les superfícies segons la família animal explotada. La taula indica que els 
grups ramaders més significatius a Campllong, tant en unitats com en àrea dedicada són els 
porcins i els bovins, que superen en escreix les altres categories i es pot considerar que són les 
úniques espècies animals explotades. 

Taula 4.4-12: Distribució de les UR segons espècies. 
Campllong. Any 2007. 

 UR Explotacions actives 

Bovins 818 7 

Ovins 4 1 

Cabrum 0 0 

Porcins 1.135 5 

Aviram 0 0 

Conilles mares 0 0 

Equins 5 3 

Total 1.980 21* 
*El nombre total d’explotacions no coincideix amb la suma de les 
explotacions per espècies, aquest fe és degut a que només s’han 
comptabilitzat les explotacions que realment exploten una espècies 
animal i per altra banda una mateixa explotació pot comercialitzar amb 
més d’una espècie animal. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural. 

 

La distribució de les explotacions es reparteix de la següent manera: Quasi el 50% de les 
explotacions són majoritàriament de bovins (7 explotacions), els caps de porcins es 
reparteixen majoritàriament en 5 explotacions, tot i haver-hi un nombre superior d’unitats 
ramaderes de porcs. Els altres sectors estan molt poc explotats a Campllong. 

En aquest punt s’ha de comentar que en les dades facilitades per la Delegació a la comarca del 
Gironès del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural, hi ha més explotacions de les 
que s’ha comentat, però aquestes no es tenen en compte en el recompte final d’explotacions, 
donat que malgrat estan donades d’alta com a tals no tenen censats caps de bestiar i en 
nombre poc significatiu per ser explotats, aquest fet es pot donar en el cas d’una mateixa 
explotació que tenen llicència per l’explotació comercial de diferents espècies animals, però 
que a l’any 2007 no en facin ús. Es considera que aquest fet fa més real el nombre físic 
d’explotacions ramaderes al municipi de Campllong. 

                                           
13 Les Unitats Ramaderes (UR), són unitats que permeten comparar diferents explotacions encara que estiguin 
dedicades a diferent tipus de bestiar, així permeten comparar les capacitats d’aquestes. Les unitats ramaderes 
s’obtenen aplicant un coeficient a cadascuna de les espècies i tipus d’aquestes, amb això s’aconsegueix presentar una 
mateixa unitat equivalent a totes les espècies. 
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Així mateix val la pena comentar que 1 de les explotacions d’equins no té finalitats comercials, 
si no tal i com anomena el Departament d’Agricultura, el tipus d’explotació és d’oci. El total de 
nombre de cavalls i eugues al municipi de Campllong a l’any 2007 és de 12 individus, nombre 
insignificant en comparació als bovins i porcins, com es veurà més edavant. 

Figura 4.4-5: Distribució del nombre d’explotacions segons espècie. 
Campllong. Any 2007. 
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Font: Elaboració pròpia a partir del Departament de Agricultura, Alimentació i Acció Rural.. 

 

La figura següent mostra l’evolució dels caps de boví i porcí destinats al comerç, sense 
esmentar els altres caps ramaders, ja que no tenen gran incidència en l’economia del municipi, 
en aquest cas s’han inclòs les dades de caps de bestiar de l’any 2007, facilitats pel 
Departament D’agricultura, Alimentació i Acció Rural. 

Figura 4.4-6: Evolució dels caps bovins i porcins. Campllong. Període 1982 -2007. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Institut d’Estadística de Catalunya i del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (any 2007) 

 

Es podria dir que l’increment dels caps de boví no resulta significant ja que resta constant 
durant el període d’estudi; ara bé, s’ha de tenir en compte que un 56% dels bovins està 
representat per vaques destinades a l’explotació comercial.  

Pel que fa als porcins, després d’una fort increment en el nombre de caps a l’any 1999, hi 
hagut un descens del nombre de porcs i truges fins arribar el 3.128 caps de l’any 2007. 
malgrat que el nombre de caps de bestiar porcins a l’any 2007 no és tant elevat, aquesta 
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espècie animal es mante com la majoritària en les explotacions de Campllong. Més del 80% 
dels caps de porcí estan són mares o porcins d’engreix (1412 femelles i 1.125 porcs d’engreix) 

 

Sobre la incidència ambiental de l’activitat ramadera, s’ha de tenir en compte la Llei 3/1998, 
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, que gestiona les 
activitats amb incidència ambiental. El Decret 143/2003, de 10 de juny, classifica les activitats 
sotmeses als sistemes d’intervenció administrativa en 3 annexos, de més a menys incidència 
sobre el medi ambient, la seguretat i la salut. Així doncs, les activitats que incideixen 
potencialment en el medi ambient (annexos I i II.1) han estat subjectes al Decret 50/2005, de 
29 de març, per tal que disposin d’una autorització o llicència ambiental. L’administració 
reguladora d’aquestes llicències són les Oficines de Gestió Ambiental Unificades (OGAU); 
altrament, les activitats que pertanyen a nivells de menys incidència ambiental (annexos II.2 i 
III) estan gestionades pels Consells Comarcals i Ajuntaments, respectivament. 

 

Així doncs, basant-se en la informació publicada a la web del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge sobre autoritzacions ambientals al municipi de Campllong, com també les dades 
facilitades per l’OGAU, Servei Territorial de Girona (annex II.1), la relació d’empreses i 
activitats amb alta incidència ambiental són les següents: 

Taula 4.4-13: Descripció de les activitats amb autorització ambiental.  

Campllong. Any 2007. 

Empresa Tipus 
expedient 

Any 
resolució 

Descripció activitat 

Annex I 

Can Feliu de Campllong, 
S.L. 

Autorització 
per canvi 
substancial 

2006 
Instal·lacions ramaderes destinades a 

la cria intensiva de més de 500 
places de vacum de llet 

Granges Vidal, S.L. Reforma i 
legalització 

2001 Explotació ramadera de bestiar porcí 

Annex II.1 

FRISLLET, S.L. - - Explotacions mixtes 

Joaquim Alberti S.A. - - Fabricació productes càrnics 

Pere Carreras Matas* - - - 

Enric Vilagran Torras* - - - 
*No s’ha pogut determinar si aquestes empreses pertanyen al sector primari. 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’OGAU i el DMAIH. 

 

Tot i que aquest nombre d’empreses demandants d’una autorització ambiental no és molt 
gran, sembla que a poc a poc, es van sensibilitzant en vers el medi ambient i col·laboren en la 
legalització de l’activitat que duen a terme a les empreses. Així doncs, a Campllong hi ha 
resoltes dues autoritzacions ambientals per empreses incloses a l’annex I, i quatre llicències 
ambientals per a empreses incloses a l’annex II.1. 

 

4.4.3. L’explotació dels boscos 

Els terrenys forestals generen múltiples beneficis a diferents nivells, ja siguin ambientals amb 
la regulació del clima mitjançant la millora del balanç de carboni, mantenint la biodiversitat, 
etc; beneficis socioculturals amb el paisatge, activitats al medi natural, com activitats 
esportives i recreatives (excursionisme, bolets, etc), per últim dels boscos se’n treu un benefici 
socioeconòmic generant llocs de treball i fixant la població al territori, millorant diferents 
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produccions primàries, com l’apicultura, la caça, traient un rendiment econòmic de la fusta, 
etc. 

 

La Planificació forestal, igual que la planificació urbanística es planifica a diferents escales, a la 
següent taula, hi ha un resum de les diferents tipologies de plans forestals depenent de 
l’escala territorial. 

Taula 4.4-14: Planificació forestal segons l’afectació del territori. 

Escala territorial Document de planificació forestal 

Catalunya PGFPF: Pla General de Política Forestal 

Vegueria PORF: Pla d’Ordenació de Recursos Forestals 

Municipi -- 

Finca 

IOF: Instrument d’Ordenació Forestal: 

PO: Projecte d’Ordenació 

PTGMF: Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal 

PSGF: Pla Simple de Gestió Forestal 
Font: Pla General de Política Forestal 2007 – 2016. 

 

El Pla General de Política Forestal és 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. 

Aquest prové de la llei 6/1988; forestal de Catalunya, on s’estableix la figura del Pla General 
de Política forestal. A l’any 1994 s’aprova el primer Pla General de Política Forestal. 

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. 

El Pla es divideix en 5 programes específics per tal de desenvolupar les seves accions, aquests 
són els següents: 

1. Manteniment i millora de la salut i vitalitat dels espais forestals i millora del balanç de 
carboni 

2. Millora de les funcions productives 

3. Gestió de la diversitat biològica i les funcions protectores dels espais forestals 

4. Millora de les condicions socioeconòmiques i l’ús social del bosc 

5. Accions transversals i d’acompanyament 

Donada l’escala territorial del Pla General de Política Forestal i la poca importància de la 
superfície forestal i de la seva explotació, com es veurà més endavant, en el municipi de 
Campllong, no s’han detectat actuacions concretes que poden afectar directament al municipi, 
lògicament al ser un Pla Sectorial, en les normatives municipals relacionades amb la gestió 
forestal s’ha de tenir en compte les directrius d’aquest Pla General. 

 

La comarca es caracteritza per la plana central de Girona, 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. La 
coberta del sòl majoritària de Campllong, al situar-se a la plana gironina, és el conreu herbaci i 
no pas la superfície boscosa. Com s’ha vist en els apartats anteriors, l’ús més representatiu és 
el bosc dens, que en aquest cas cobreix el 17,83% de la superfície municipal (any 2003). 
Degut a aquest baix percentatge, Campllong no compta amb un Pla de Gestió i Millora Forestal 
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(PTGMF)14, ni un Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF)15, ni cap altre programa de gestió 
pública del Departament de Medi Ambient i Habitatge, com mostra el Centre de la Propietat 
Forestal (CPF). 

A Campllong, únicament hi ha una finca forestal de titularitat pública, aquest és la superfície 
forestal situada en el polígon industrial de les Ferreries, que ocupa una superfície aproximada 
de 8,5 ha.  

 

En la següent taula es diferencien les tipologies d’espècies arbòries que presentava el municipi 
en les seves explotacions durant els anys 1989 i 1999. Com s’ha esmentat abans, el bosc 
potencialment explotable representa una superfície petita del total del municipi i, per aquest 
fet, l’explotació forestal a Campllong no és una activitat econòmica significativa. 

Taula 4.4-15: Espècies forestals a Campllong. Anys 1989 i 1999. 

1989 1999 

Tipus d’espècies Núm. 
explotacions 

Hectàrees Núm. 
explotacions 

Hectàrees 

Frondoses     

Comercials 8 9 0 0 

No comercials 0 0 2 1 

Resinoses     

Comercials 16 59 2 60 

No comercials 0 0 4 2 

Mixtes     

Comercials 3 4 1 8 

No comercials 0 0 14 46 

Total comercials 27 72 3 68 

Total no comercials 0 0 20 49 

Total 27 72 23 117 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

La tendència de Campllong respecte l’explotació dels boscos, es tradueix en una reducció molt 
lleu del nombre d’explotacions, possiblement per la unió de les explotacions de superfície més 
petita, donant lloc a un augment de les hectàrees dedicades a l’explotació forestal. Si bé l’any 
1989 el 100% de les explotacions forestals tenien fins comercials, l’any 1999 hi havia gairebé 
50 ha. de superfície boscosa no comercial. Alhora, es van reduir en nombre les explotacions 
d’ús comercial, tot i mantenir les hectàrees destinades en anys anteriors.  

Encara que no es tenen dades més actuals, es pot preveure que la tendència en el període 
1999-2007 ha estat la mateixa: disminució de les explotacions forestals destinades a l’ús 
comercial i, conseqüentment, augment del territori boscós sense fins comercials. Segurament, 
això està causat per l’abandó d’antigues terres de conreu i la repoblació natural (i artificial) del 
terreny. 

                                           
14 Els plans tècnics de gestió i millora forestal són documents redactats pel propietari forestal, seguint les instruccions 
de l’Ordre de 28 de setembre de 1998, amb la intenció de conservar i millorar els seus boscos, per tal de treure’n un 
millor rendiment i aprofitament. En aquests plans hi ha un inventari acurat dels peus de la finca i s’estableixen unes 
zones d’actuació de les quals, mitjançant un programa, se n’extreu un màxim rendiment, garantint sempre el 
compliment de les funcions protectores i socials que té el bosc. 
15 Pla de gestió forestal promogut pel Centre de la Propietat Forestal per explotacions amb una superficie inferior a 25 
hectàrees. 
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4.5. Anàlisi del sector secundari 

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

S’entén com a sector secundari de l’activitat econòmica aquelles activitats i empreses que 
estan classificades com a industrials, aquelles que desenvolupen una activitat directament 
relacionada amb la construcció, així com, les activitats extractives o mineres i de producció 
d’energia. 

En la següent taula es pot veure l’evolució que ha seguit l’ocupació en el sector secundari al 
municipi de Campllong, durant el període 1991-2001.  

Taula 4.5-1: Ocupació en el sector secundari. Campllong 
i el Gironès (%). Període 1991-2001. 

Territori 1991 1996 2001 

Campllong 51,30 50,0 45,52 

El Gironès 40,29 35,79 32,02 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya. 

 

El sector secundari és el primer sector, segons el percentatge de gent que hi treballa, dins 
l’economia del municipi. El sector ha patit una disminució en l’ocupació dels treballadors del 
municipi en el període 1991-2001, amb una davallada de gairebé 6 punts (51,30% de la 
població ocupada l’any 1991 vers 45,52% l’any 2001). Així, a l’any 2001, el sector secundari 
no representa la meitat dels ocupats del municipi; tot i així, és un percentatge molt alt. La 
comarca del Gironès, en el mateix període, també va patir una disminució de la població 
ocupada en aquest sector, i l’ocupació a Campllong, va ser en tot moment superior a la 
mitjana comarcal. 

Es destacable, que la població ocupada del municipi en el sector secundari ho fa 
majoritàriament en la indústria, aquesta és la responsable de la disminució de l’ocupació en el 
sector secundari (45,22% any 1991 i 29,66% l’any 2001). Aquest fet pot voler dir dues coses, 
o que els treballadors de Campllong han estat substituïts per treballadors d’altres municipis, o 
que el nombre de treballadors en la indústria ha disminuït en general. 

El cas contrari és el sector de la construcció, que malgrat el subsector no té tant de pes en 
l’ocupació municipal, augmenta els seus percentatges en el període d’estudi (6,09% l’any 
1991, 15,86% l’any 2001). A la comarca la tendència és la mateixa, amb la diferència que tant 
el % de gent que treballa en la indústria i la construcció, sempre es manté en % inferiors que 
els municipals. 

Observant l’evolució que han seguit el nombre d’empreses del sector secundari, es pot veure 
que la tendència de cada un dels subsectors dels sector secundari, és alcista. 

Taula 4.5-2: Nombre d’establiments d’empreses i professionals 
del sector secundari (IAE). Campllong. Període 1994-2006. 

Any Indústria Construcció Total 

1994 5 4 9 

1995 5 4 9 

1996 5 5 10 

1997 8 6 14 

1998 8 7 15 

1999 11 8 19 

2000 11 10 21 
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Taula 4.5-2: Nombre d’establiments d’empreses i professionals 
del sector secundari (IAE). Campllong. Període 1994-2006. 

Any Indústria Construcció Total 

2001 10 10 20 

2002 10 11 21 

2006* 8 11 19 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i 
*Fitxa municipal Caja Espanya, 2007. 

 

El nombre d’empreses dedicades al sector secundari ha anat en augment, si s’analitza d’una 
manera global el període estudiat (1994-2006), ara bé, aquest augment es deu principalment 
a les empreses del subsector de la construcció (4 empreses l’any 1994, per 11 empreses l’any 
2006), malgrat que les dades del període 1994-2002 i de l’any 2006 són de diferents fonts, 
aquesta tendència es manté i el seu pes específic també, ja que les empreses industrials no 
tenen un pes tant important en el municipi. Així doncs, valorant aquest fet i tenint en compte 
que l’ocupació en el subsector de la indústria ha disminuït, es pot deduir que, possiblement, les 
empreses dedicades a la indústria han reduït el seu personal o han tancat. 

 

Així, vista l’evolució dels últims anys, la tendència de l’economia local en el sector secundari és 
a l’especialització en el subsector de la construcció; tot i que el % d’ocupats del municipi és 
inferior que el de les indústries, l’increment evolutiu d’ocupats i d’empreses en el període 
d’estudi, així ho demostra, però també s’ha de tenir en compte que el Polígon industrial de Les 
Ferreries encara pot créixer i en el POUM del municipi hi ha planificada una ampliació d’aquest.  

 

Ara bé, les perspectives de creixement en la construcció s’han refredat a nivell estatal i, a l’any 
2007, a nivell local fins hi tot han disminuït; la qual cosa fa pensar que a curt termini, la 
construcció i totes les activitats derivades a aquesta, s’estabilitzaran. Malgrat la disminució del 
nombre d’empreses industrials a l’any 2006, es de preveure que amb la davallada de la 
demanda constructiva, el nombre d’empreses del polígon industrial es mantindrà en un futur 
proper. 

A mig i llarg termini, és difícil fer perspectives de creixement, ja que no se sap com 
reaccionarà el mercat de la construcció, davant de l’estabilització esmentada, tenint en compte 
el gran creixement que ha tingut la construcció en les últimes dècades. Segurament, en cas 
d’una davallada de la construcció a nivell català i espanyol, es de preveure que la construcció a 
Campllong segueixi aquesta tendència, però aquesta possible disminució de les empreses de 
construcció, es pot veure atenuada pel potencial industrial i de construcció que encara pot 
assumir algun dels polígons industrials de la població. 

La tendència actual del municipi és la de creixement, i aquest serà sostingut sempre que les 
actuals empreses s’adeqüin als nous temps i siguin cada vegada més competitives; invertint 
en qualitat i noves tecnologies, igualment en les noves activitats industrials que es poden crear 
al municipi. Això potser voldrà dir reducció de plantilles (una de les possibles causes per 
l’augment d’empreses, però la disminució de professionals), per poder mantenir la 
competitivitat en preus i qualitat, però aniria en prejudici a l’ocupació local. 
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4.5.2. Nombre i tipus d’indústries per sectors d’activitat 

En el text refós del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal del municipi de Campllong, en el seu 
article 85, defineix les zones industrials del municipi  de la següent manera. 

Art. 85 - Zona d’edificació industrial 

1. Definició 

Comprèn aquelles àrees ocupades per indústries i magatzems que, per les seves 
característiques, activitats i materials o productes utilitzats, no generen situacions 
de risc o perill per a la salut o salubritat públiques. 

 

Com ja s’ha esmentat abans, la indústria, malgrat el nombre d’indústries no es especialment 
elevat, és un sector fort en el municipi pel nombre de gent ocupada en el sector i per les 
repercussions econòmiques que el sector industrial té sobre el municipi. Per altra banda 
l’ampliació del polígon industrial de les Ferreries, proper al nucli urbà de Campllong ha de 
donar un nou impuls a l’economia del municipi i potenciar el posicionament del sector 
industrial en el context econòmic global del municipi. 

 

L’any 2002, la indústria química i de metalls era la més representada en el municipi, amb un 
total de 4 establiments. Les empreses que segueixen en ordre són les de transformació de 
metalls, de productes alimentaris i d’edició i mobles, amb la presència de 2 empreses per cada 
banca. No hi ha cap sector que hagi evolucionat d’una manera important, totes les branques 
s’han mantingut més o menys en nombre similar durant aquest període. Així mateix s’ha de dir 
que les empreses de productes alimentaris són molt important en quant a grandària i pes 
econòmic pel municipi. 

Taula 4.5-3: Establiments d’empreses industrials per branques d’activitat (IAE). 
Campllong. Període 1994-2002. 

Any Energia 
i aigua 

Química 
i metall 

Transform. 
metalls 

Productes 
alimentaris 

Tèxtil i 
confecció 

Edició i 
mobles 

Indústria 
NCAA 

Total 

1994 0 2 0 1 0 2 0 5 

1995 0 2 0 1 0 2 0 5 

1996 0 2 0 1 0 2 0 5 

197 0 3 1 1 0 2 1 8 

1998 0 4 1 1 0 1 1 8 

1999 0 4 1 3 0 2 1 11 

2000 0 4 1 3 0 2 1 11 

2001 0 4 2 2 0 2 0 10 

2002 0 4 2 2 0 2 0 10 

2006*        10 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Ajuntament de Campllong 
* Registre d’establiments industrials de Catalunya. Any 2006 

 

Durant el període estudiat (1994-2002) el nombre total d’empreses industrials ha tingut un 
creixement positiu any rere any, amb l’excepció de les empreses de producció alimentària que 
en els darrers anys s’han reduït en 1 punt. Així mateix, la proporció de les empreses en les 
diferents branques d’activitats industrials s’ha mantingut més o menys en tot el període 
d’estudi.  

Com es pot veure en l’anterior taula a l’any 2006 les activitats industrials al municipi de 
Campllong es mantenen amb 10 establiments industrials. 
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A continuació es detalla el nom d’aquestes activitats de l’any 2006 i el sector en que es 
classifiquen segon la seva activitat econòmica principal. 

Taula 4.5-4: Empreses industrials per activitat econòmica. Campllong. Any 2006. 

Nom Activitat econòmica 

Creaciones club sa Confecció de roba d’esport 

Farbos scl Fabricació de conserves de fruites 

Formigons alsina sl Fabricació de formigó fresc 

Imatge i lletra, sl Altres activitats d’impressió 

Joaquim albertí, sa Fabricació de productes carnis 

Paviments julia sl fabricació d’elements de formigó per a la 
construcció 

Prefabricats esgleyes sl Fabricació d’elements de formigó per a la 
construcció 

Servei electric industrial massanes, sl Instal·lacions elèctriques 

Vidres termics,sl Manipulació i transformació del vidre pla 

Xavier alsina, sa Instal·lacions elèctriques 
Font: Registre d’establiments industrials de Catalunya. Any 2006 

 

Segons el Registre d’establiments industrials de Catalunya (Any 2006), la industria amb més 
treballadors a Campllong és l’empresa JOAQUIM ALBERTÍ, SA dedicada a la fabricació de 
productes carnis amb un total de 208 treballadors en plantilla, seguida de XAVIER ALSINA, SA 
(instal·lacions elèctriques) amb 94 treballadors en plantilla l’any 2006.  

La distribució de les empreses per nombre de treballadors a Campllong, és la següent: 
Taula 4.5-5: Nombre d’establiments industrials per nombre de treballadors. 

Campllong. Any 2006 

Nombre de treballadors Núm. d’establiments 
industrials 

% sobre el total 
(indústries més grans de 5 

treballadors) 

de 6 a 15 2 20 

De 16 a 25 4 40 

De 26 a 35 1 10 

De 36 a 50 1 10 

De 51 a 100 1 10 

>101  1 10 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Registre d’establiments industrials de Catalunya. Any 
2006 

 

D’aquesta taula se n’extreu que la majoria d’establiments industrials tenen una plantilla entre 
6 i 25 persones contractades. Però a nivell municipal la mitjana de treballadors de la industria 
instal·lada a Campllong és de 32 treballadors (per fer la mitjana s’ha exclòs l’establiment més 
petit amb 7 treballadors i el més gran amb 208 treballadors) 
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4.5.3. Ubicació i característiques de les zones industrials 

En aquest apartat s’ubicaran les diferents zones industrials de Campllong i es detallaran les 
característiques i funcions que es poden desenvolupar en les parcel·les segons la tipologia del 
sòl, establerta pel POUM de Campllong. 

Les activitats industrials de Campllong és concentren majoritàriament al polígon industrial de 
Les Ferreries situat en la seva totalitat en el Sector nord del municipi, a més hi ha el polígon 
de Gotarra a l’oest del municipi sota la carretera C-25 i el Polígon Ca l’Albertí inclòs en el nucli 
urbà de Campllong. 

Imatge 4.5-1: Situació de les Zones industrials del municipi. 

 
Font: POUM de Campllong. Any 2005. 

 

La totalitat dels polígons de Campllong, sumen un total de 46 ha., dedicades a usos industrials. 
Aquestes representen el 5,3% del total de la superfície del terme municipal, la qual cosa ens 
indica la magnitud, dins el context municipal, que representa les diferents àrees destinades al 
sector secundari. La suma de totes les superfícies industrials del terme municipal equivalen al 
2,6% del sòl industrial de les comarques gironines. 

Concretament l’actual Polígon industrial de Les Ferreries, ocupa una superfície aproximada de 
23,4 ha. Que representa el 50% del sòl industrial del municipi. L’ampliació que el POUM de 
Campllong preveu del Polígon industrial de les Ferreries ocupa una superfície de 16ha. Així en 
el futur el Polígon tindrà una superfície total de 39,7ha, que representarà el 86% del sòl 
industrial municipal, a nivell provincial el futur polígon industrial de Les Ferreries representarà 
el 2,3% del total del sòl industrial de les comarques gironines. 

En aquesta superfície total del polígon de les Ferreries s’hi podrien instal·lar aproximadament 
unes 60 empreses, tenint en compte els càlculs fet en l’Estudi i infraestructures. Polígon 
industrial de Riudellots de la Selva (Polingesa). Taula d’Enginyers de les comarques gironines. 
Any 2007 i fent el supòsit que les indústries que s’instal·laran en aquest polígon tindran les 
característiques similars a les que s’instal·len en el polígons industrial de Polingesa en el 
municipi veí de Riudellots de la Selva. 
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Pel que fa als altres 2 sectors industrials del municipi, Ca l’albertí ocupa aproximadament una 
superfície total de 3,9ha i és ocupat totalment per una única empresa. L’àrea industrial de 
Gotarra ocupa una superfície de 1,9ha. 

 

A continuació es presenten les característiques dels polígons industrials de Campllong i 
posteriorment les noves zones de creixement industrial al municipi. 

Polígon industrial de les Ferreries. 

Situat al nord–oest del nucli urbà de Campllong, al nord de la carretera C-25 en l’encreuament 
amb el camí de Sant Andreu Salou i el Camí de Campllong a Fornells de la Selva. 

El 22 de gener de l’any 2002 la Comissió d’urbanisme de Girona, va aprovar definitivament el 
Pla Parcial del sector industrial Les Ferreries. Posteriorment l’any 2003, l’Ajuntament va 
aprovar definitivament el projecte d’urbanització del sector industrial que permet l’execució 
d’aquest sector. Actualment el sector s’està urbanitzant, amb espais ja consolidats i altres 
espais en vies de construcció o a l’espera dels establiments. 

Imatge 4.5-2: Zona industrial Les Ferreries. Campllong.  

 
Font: POUM de Campllong 

En el planejament urbanístic municipal de Campllong (Any 2005) hi ha un annexes normatiu 
específic pel polígon industrial de les Ferreries. 

Les principals determinacions es resumeixen en la següent taula: 
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Taula 4.5-6: Característiques del Polígon industrial de les Ferreries 
Condicions de 
parcel·lació 

Condicions 
d’edificació 

Condicions d’ús  Condicions de 
parcel·lació 

Condicions 
d’edificació 

Condicions d’ús 

Zona 
industrial en 
Filera (IF) 

Sòls urbans destinats principalment a la ubicació d’indústries i 
magatzems, que per la naturalesa de l’activitat o dels 
materials o productes que manipulen, o dels elements tècnics 
emprats, no generin situacions de risc per la salubritat o 
seguretat públiques i siguin susceptibles de mesures 
correctores que eliminin tot risc a les persones, les coses o el 
medi ambient. 

 

Industrial aïllada. 
Parcel·la mitjana 

(IA.m) 

Sòls urbans destinats principalment a la ubicació 
d’indústries i magatzems que per la naturalesa de 
l’activitat o dels materials o productes que manipulen, 
o dels elements tècnics emprats, no generin situacions 
de risc per la salubritat i seguretat públiques i siguin 
susceptibles de mesures correctores, podent incloure 
dins de les categories primera i quarta. 

Parcel·la 
mínima 

1.000 m2(IF1) 

800 m2(IF2) 

Sostre màxim 
edificable 

1,10 m2/m2 

 

Parcel·la mínima 

2.500m2 

Sostre màxim 
edificable 

 0,90 m2/m2 

Façana mínima 

18 m (IF1) 

15 m (IF2) 

Alçada reguladora 
màxima 

10 m 

Industrial en les categories primera, 
segona, tercera i quarta, tal i com es 
defineixen a la legislació pertinent, el 
terciari i el comercial amb les limitacions 
que fixa la Llei d’Equipaments Comercials 

 

Façana mínima 

28 m 

Alçada 
reguladora 

màxima 

10 m 

Industrial en les categories primera, 
segona, tercera i quarta, el terciari i 
el comercial amb les limitacions que 
fixa la Llei d’equipaments Comercials.  
Així mateix, s’admet la construcció 
d’un habitatge per parcel·la quan es 
destini a casa del guarda de la 
indústria existent en aquella mateixa 
parcel·la. 

       

Indústria 
aïllada. 

Parcel·la gran 
(IA.g) 

Sòls urbans destinats principalment a la ubicació d’indústries i 
magatzems que per la naturalesa de l’activitat o dels materials 
o productes que manipulen, o dels elements tècnics emprats, 
no generin situacions de risc per la salubritat i seguretat 
públiques i siguin susceptibles de mesures correctores, podent 
incloure dins de les categories primera i quarta. 
Es pretén que aquesta sigui una zona de transició entre el 
mitjà rural i el mitjà urbà industrial per una banda, i a l’hora 
que faciliti zones d’esponjament dins el propi polígon. 

 
Indústria 

preexistent (IP) 

Sòls que amb anterioritat al Pla parcial eren d’ús 
industrial, de tallers o de magatzems i que per la 
naturalesa de l’activitat, no generen situacions de risc 
per la salubritat i seguretat públiques i són susceptibles 
de mesures correctores, podent incloure dins de les 
categories primera a quarta. 
El Pla reconeix el dret adquirit per aquests sòls al haver 
consolidat un ús amb anterioritat al desenvolupament 
d’aquest Pla  

Parcel·la 
mínima 

5.000m2 

Sostre màxim 
edificable 

0,80 m2/m2 

 

 

Parcel·la mínima 

Les preexistents 

Sostre màxim 
edificable 

0,5 m2/m2 

Façana mínima 

35 m 

Alçada reguladora 
màxima 

12 m 

Industria en les categories primera, 
segona, tercera, quarta i cinquena. 

Així mateix s’admet la construcció d’un 
habitatge per parcel·la quan es destini a 
casa del guarda de la indústria existent 

en aquella mateixa parcel·la, i l’ús 
d’oficines al servei de la indústria. 

 

Façana mínima 

Les preexistents 

Alçada 
reguladora 

màxima 

10 m 

Industrial en les categories primera, 
segona, tercera i quarta, tal i com es 
defineixen en aquestes Normes, i el 
terciari i el comercial amb les 
limitacions que fixa la Llei 
d’Equipaments Comercials.  
Així mateix, s’admet la construcció 
d’un habitatge per parcel·la quan es 
destini a casa del guarda de la 
indústria existent en aquella mateixa 
parcel·la. 

Font: Annex normatiu. Normativa urbanística Sector industrials les Ferreries. POUM Campllong. Any 2005 
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Finalment val a dir que el 17 de gener de 2007 en el ple de l’Ajuntament de Campllong, es va 
aprovar inicialment una modificació puntual del POUM del municipi en l’àmbit del sector 
industrial de les Ferreries, en el qual es requalificaven els terrenys de residencial terciari del 
polígon per passar a ser qualificats i permetent els usos d’indústria terciari i comercial, 
augmentant així la possibilitat de sòl industrial. 

 

Polígon industrial Ca l’Albertí. 

Situat al límit nord-oest del nucli urbà de Campllong, annexat a aquest, al costat del veïnat de 
Can Pou. Ocupa una superfície aproximada de 39.000 m2. Actualment tota la superfície està 
ocupada per una única indústria, Joaquim Albertí, S.A. - La Selva. 

El 22 de novembre del 2000, la Comissió d’urbanisme de Girona, va aprovar definitivament 
una modificació de les Normes vigents per l’ampliació del sòl industrial corresponent a la 
fàbrica Albertí. I en el text refós del POUM del municipi de Campllong hi ha aprovat un Pla 
d’Actuació Urbanística per aquesta àrea industrial, de 16.496 m2. 

Imatge 4.5-3: Zona industrial Ca l’Albertí. Campllong. 

 
Font: POUM de Campllong. Any 2005. 
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Les característiques del Pla d’Actuació Urbanística per aquest sector es resumeixen a 
continuació. 

Taula 4.5-7: Condicions del Polígon d’actuació urbanística número 2: Ca l’Albertí (PAU-2) 

L’objecte d’aquest polígon és l’ordenació dels terrenys situats entre la Riera de Campllong i el carrer 
del camí de l’Església, que permeti l’ampliació de l’activitat industrial existent, resolent la transició cap 
a les zones residencials properes. 

Condicions de 
parcel·lació 

Condicions 
d’edificació 

Condicions 

Superfície total 

16.496 m2 

Edificabilitat 

0,90 m2 sostre/m2 sòl 

Usos principals 

Industrial, magatzem i aparcament 

 
Alçada màxima: 

15 m. 

El sistema d’actuació previst: Reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica. 

Cal la redacció i tramitació d’un Pla de Millora 
Urbana. 

Font: POUM de Campllong. Any 2005 

 

Zona industrial Gotarra 

Situat a l’extrem centre oest del municipi en el límit amb el terme municipal de Riudellots de la 
Selva. Aquest es situa concretament al sud la carretera C-25, entre aquesta i les rieres de 
Campllong i Gotarra. 

La Superfície del polígon industrial és de 1,9ha. (19.686 m2). En les quals hi ha diferents 
activitats instal·lades. 

En l’actual POUM del municipi, aquesta zona industrial es va requalificar adaptant el 
planejament a la realitat, ja que fins el moment de la redacció d’aquest, aquestes indústries 
estaven fora d’ordenació.  

Concretament en la secció 3. (Àmbits de desenvolupament i execució en sòl urbà), article 
86.8, de la normativa del planejament municipal desenvolupa aquest polígon d’actuació 
urbanística. A continuació es presenta les principals determinacions d’aquest article. 

Taula 4.5-8: Condicions del Polígon d’actuació urbanística número 2: Ca l’Albertí (PAU-2) 

L’objecte d’aquest polígon és el és el de regularitzar les instal·lacions existents en aquests terrenys, 
resolent alhora les condicions derivades de la seva proximitat amb les rieres esmentades. Aquestes 
edificacions varen obtenir l’autorització de la Comissió d’urbanisme de Girona l’any 1994 

Condicions de 
parcel·lació 

Condicions 
d’edificació 

Condicions 

Superfície total 

19.686 m2 

les corresponents a la 
zona d’edificació 
industrial 6.a2 

Usos principals 

industrial, corresponen a 2 parcel·les 

 
Edificabilitat 

0,40 m2 sostre/m2 sòl 

Cessions: 10 % destinat a espais lliures públics i a 
la mínima vialitat per asegurar el funcionament de 
les instal·lacions i activitats existents i 10 % de 
l’aprofitament urbanístic 

 
Alçada màxima: 

15 m. 

Cal la redacció i tramitació d’un Pla de Millora 
Urbana que haurà de tramitar-se amb el 
corresponent estudi d’inundabilitat, el qual haurà 
d’obtenir l’Informe favorable de l’Agència Catalana 
de l’Aigua 

Font: POUM de Campllong. Any 2005 
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Ampliació del Polígon industrial de les Ferreries. (Ferreries II) 

Com s’ha comentat al llarg del document hi ha prevista l’ampliació del polígon industrial de Les 
Ferreries per la seva banda nord-est amb una ampliació de grans dimensions i al sud en dues 
petites superfícies a banda i banda del camí d’entrada al polígon. 

 

En el planejament municipal del municipi de Campllong, hi ha un objectiu específic de 
desenvolupament sostenible que fa referència al polígon industrial de les Ferreries. Aquest diu: 

Objectius pel desenvolupament sostenible del POUM  

5. Assegurar una correcta integració de l’ampliació del sòl industrial de les Ferreries 
mitjançant la protecció de les àrees boscoses afectades i situant les zones 
edificables al nord-est de manera que no s’afectin les visuals des de les vies d’accés 
al municipi 

Imatge 4.5-4: Ampliació polígon industrial les Ferreries. Ferreries II. Campllong. 

 
Font: POUM de Campllong. Any 2005. 

 

El desenvolupament d’aquesta nova àrea industrial annexada al polígon industrial de Les 
Ferreries, està concretat en l’actual Planejament del municipi de Campllong. Concretament en 
la secció 2. Regulació i desenvolupament dels sectors en el seu article 90. Sector urbanitzats. 
Les condicions de desenvolupament de Ferreries II, es resumeixen en la següent taula. 
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Taula 4.5-9: Condicions del Polígon Industrial Ferreries II. (SAU-2) 

L’objectiu és l’ampliació del sector industrial Les Ferreries, relligat amb l’àrea urbanitzada, que 
possibiliti l’ampliació de les instal·lacions existents. 

L’àmbit del sector discontinu industrial ve delimitat en el plànol de règim del sòl (imatge anterior) ieEs 
troba situat al nord-est del sector existent 

Condicions de 
parcel·lació 

Condicions 
d’edificació 

Condicions 

Superfície total 

228.570 m2 

Edificabilitat 

0,40 m2 sostre/m2 sòl 

Parcel·la mínima 

>3.000 m2 

Alçada màxima: 

10 m.  

sense sobre passar la de 
les masses forestals que 

l’envolten 

El sector s’estructurarà a partir dels camins i àrees 
boscoses existents. Caldrà preservar els boscos 
existents en l’extrem sud-est, qualificant-los com a 
sistema d’espais lliures públics. 

 

L’àrea boscosa existent en la banda nord-oest del 
sector es podrà talar, replantant una mateixa 
superfície de protecció en el límit nord. 

Caldrà deixar una franja de protecció d’incendis no 
inferior a 25 m de totes les zones boscoses.  

 

 La tipologia edificatòria serà principalment industria 
aïllada en parcel·les de superfície major de 3.000 
m2, admeten-se en menor proporció l’edificació de 
naus entre mitgeres de 500 m2 de superfície 

 

Es prohibeixen les activitats que puguin degradar 
l’entorn natural que l’envolta, i les que puguin ser 
nocives o molestes pels habitants de la zona. 

Font: POUM de Campllong. Any 2005 

 

En resum, es pot dir que el sector secundari industrial , en quant a superfícies industrials, en el 
municipi de Campllong, malgrat que es va començar a desenvolupar, d’una forma important 
amb el polígon industrial de Ca l’Albertí el qual va donar un impuls a l’economia local en el seu 
moment, s’està consolidant i potenciant amb el desenvolupament de noves àrees industrials 
(Ferreries II) i ordenant àrees industrials fora d’ordenació (Gotarra), en un moment que el 
principal polígon industrial del municipi (en quan a superfície), s’ha acabat d’urbanitzar i s’està 
construint les edificacions per les noves empreses que s’hi volen instal·lar. 

Una punt important, és el respecte per l’entorn natural, que es vol donar, a partir d’una figura 
de planejament com és el POUM, a les àrees industrials del terme municipal. 

 

Alhora s’ha de tenir en compte la importància de la situació estratègica de les zones industrials 
del municipi, ja que aquestes se situen al voltant de la carretera C-25, important via de 
comunicació amb Catalunya i Europa, ja que aquesta travessa Catalunya d’est a Oest i 
connecta de forma directa en el municipi veí de Riudellots de la Selva amb la carretera A-2 i 
L’AP7, així mateix s’ha de dir que el tram de C-25 que travessa Campllong no està plenament 
adaptat pel continuo pas de vehicles pesats, i és una infraestructura molt important per normal 
desenvolupament de les activitats industrials. 

 

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

La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (IIAA) 
pretén: 

a) Assolir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt, per a garantir la 
qualitat de vida, mitjançant la utilització dels instruments necessaris que permetin prevenir, minimitzar, 
corregir i controlar els impactes que les activitats sotmeses a aquesta Llei originen.  
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b) Afavorir un desenvolupament sostenible mitjançant un sistema d’intervenció administrativa ambiental 
que harmonitzi el desenvolupament econòmic amb la protecció del medi ambient. 

c) Reduir les càrregues administratives dels particulars i agilitar els procediments administratius garantint 
la col·laboració i la coordinació de les administracions que han d’intervenir. 

Alhora en aquesta llei es classifiquen les activitats en diversos annexes segons el règim a que 
estan supeditats, i alhora segons els riscos ambientals i de salut que potencialment tenen les 
diferents activitats econòmiques. 

Tota activitat que es porta a terme o qualsevol activitat que es vol redefinir o obrir de nou, ha 
de complir amb els requisits establerts per la llei segons l’annex en que l’activitat està inclosa. 

 

El Decret 143/2003, de 10 de juny (modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig), 
estableix el reglament general de desplegament de la Llei IIAA i classifica les activitats 
sotmeses als sistemes d intervenció administrativa en tres annexos (I, II i III), de més a 
menys incidència sobre la seguretat i la salut i l’entorn ambiental. Les activitats, segons 
aquesta classificació per annexos, tenen estipulades diferents tràmits i processos 
administratius que s’indiquen a la següent taula. 

Taula 4.5.-10: Administracions competents i tràmits de les activitats segons la IIAA. 

Activitats Regim – tràmits 
administratius 

Administració autoritzant 

Annex I Autorització ambiental Departament de medi Ambient amb informe vinculant de 
l’Ajuntament 

Annex II.1 Llicència Ambiental Ajuntament amb informe vinculant del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge 

Annex II.2 Llicència Ambiental Ajuntament amb informe del Consell Comarcal si escau 

Annex III Comunicació Ajuntament 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 

Així en el municipi de Campllong, hi ha 2 empreses incloses en l’annex I (ambdues 
corresponents a activitats ramaderes, del sector primari) i 4 activitats incloses en l’annex II.1. 
(sense poder-ho especificar mínim 1 d’aquestes seria del sector industrial d’alimentació). A 
continuació es llisten aquestes empreses, en aquesta relació d’activitats no s’inclouen aquelles 
que estan en tràmits de resolució, ja que aquestes no han pogut ser facilitades en virtut en 
virtut de l’article 37 de la llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques.. 

Taula 4.5-11: Descripció de les activitats segons annex de la IIAA.  

Campllong. Any 2007. 

Empresa Tipus expedient Any 
resolució 

Descripció activitat 

Annex I 

Can Feliu de Campllong 
SL 

Autorització amb declaració 
d'impacte ambiental 

2006 Explotació ramadera bovina 

Granges Vidal SL Legalització de l’activitat 2001 Explotació ramadera porcina 

Annex II.1 

Frisllet, S.L. -- -- Explotacions mixtes 

Joaquim Alberti S.A. -- -- Fabricació productes càrnics 

Pere Carreras Matas* -- -- -- 

Enric Vilagran Torras* -- -- -- 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) i el DMAIH. 
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Per les activitats incloses en l’annex II.2 i III, en el moment de redacció de la present memòria 
no s’ha tingut accés a elles. Així mateix la resta d’activitats del municipi Campllong que no 
estan incloses en els annexes I i II.1 estaran incloses en el II.2 i III essent la majoria 
d’activitats del municipi. Per tant es pot concloure que la major part d’empreses i activitats del 
municipi són innòcues per la salut i el medi ambient. 

 

4.5.5. Incidència i riscos associats a les indústries 

Qualsevol tipus d’indústria i les seves activitats tenen un risc intrínsec pel medi ambient en 
general, els ecosistemes que els envolten i la salut humana tant de la població, les poblacions 
veïnes i dels propis treballadors, ja que poden ser un focus de contaminació, ja sigui per a 
l’atmosfera, les aigües o el sòl. El risc potencial de cada indústria vindrà determinada per la 
seva activitat, procés, tecnologia i materials usats, que determinaran les seves emissions 
gasoses, líquides o sòlides, i els seus residus. 

Actualment com s’ha descrit en el punt anterior, qualsevol activitat està regulada per la llei 
3/98 de la IIAA, així les activitats potencialment més contaminants estaran incloses en l’annex 
I i les menys contaminants en l’Annex III. La llei marca 4 categories d’activitats segons l’annex 
(I, II.1, II.2 i III).  A Campllong no hi ha cap activitat industrial classificada en l’annex I i com 
a mínim 1, inclosa en l’annex II.1. 

 

Fins l’any 2002 les activitats potencialment contaminants per l’atmosfera estaven classificades 
per l’Annex I del Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la llei 22/1983, de 
21 de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric, on s’estableix el Catàleg d’Activitats 
Potencialment Contaminants per a l’Atmosfera (CAPCA), en diferents categories (A,B,C) de 
major a menor risc per la possible contaminació atmosfèrica. Amb l’entrada en vigor de la Llei 
3/98 de la IIAA, aquest catàleg va desaparèixer i les activitats es classifiquen segons els 
annexos de l’actual llei. Així mateix, a Campllong hi ha una activitat industrial (Joaquim Albertí 
SA- La Selva) inclosa en alguna de les diferents categories del Catàleg. 

 

El Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants (PRTR), va ser aprovat per la 
Comissió Europea el febrer de 2006. Aquest nou Registre substituirà l’actual inventari EPER 
(Inventari d’emissions i fonts contaminants de Catalunya); també amplia el seu camp 
d’actuació pel que fa a activitats afectades i contaminants. A més, incorpora les emissions al 
sòl i també la transferència de residus. 

El reglament E-PTRR té per objecte fomentar l’accés del públic a la informació ambiental 
mitjançant l’establiment d’un registre PRTR europeu coherent i integrat, contribuint a prevenir i 
reduir la contaminació del medi ambient, oferint dades per l’establiment de directrius polítiques 
i facilitant la participació del públic en el procés de presses de decisions en temes ambientals.  

Aquest nou reglament vol establir, a escala comunitària, un registre d’emissions i 
transferències de contaminants integral en forma de base de dades electrònica i accessible, 
així mateix determina les normes pel seu funcionament, amb l’objectiu d’implantar el protocol 
sobre el registre d’emissions i transferència de contaminants. 

En el municipi de Campllong hi ha 1 (explotació ramadera, La Massana, any 2005) activitat 
que estava inclosa en l’inventari EPER que serà substituït per PRTR. Aquesta activitat està 
inclosa en el registre EPER, ja que emetia NH3 a l’aire. 

 

Pel que fa a l’afectació ambiental de les activitats industrials del municipi de Campllong, en els 
diferent vectors ambientals (aigua, residus, soroll, energia, contaminació atmosfèrica, etc.) 
s’han tractat en els corresponents punts més específicament. En aquest apartat es farà un 
resum de la possible incidència de les activitats industrials en el territori. 
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Contaminació atmosfèrica – capacitat d’assimilació 

Una de les característiques que s’ha de tenir en compte a l’hora d’implantar una nova indústria 
és conèixer la capacitat d’assimilació del medi en vers el tipus de contaminant que serà 
expulsat a l’atmosfera per aquesta indústria. A tall d’exemple, una capacitat d’assimilació del 
territori alta en vers un component contaminant (A), indica que és acceptable la creació de 
noves activitats que emetin aquest contaminant A. Per contra, una capacitat d’assimilació 
restringida d’un contaminant B, actua d’agent limitant a l’hora d’implantar una nova indústria, 
que emeti potencialment aquest component B i, per la planificació d’un nou sòl industrial. 

Taula 4.5-12. Capacitat assimilació de Campllong per determinats 
contaminants.  

NOx SO2 PST CO 

Alta Alta- Moderada Moderat Alta 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Aigua 

Previ a la construcció d’un nou polígon industrial s’han de tenir certs aspectes en compte, pel 
que fa a l’aigua. Així doncs, la planificació ha de preveure, a part de les dimensions i tipologia 
de les empreses que s’hi instal·laran, la quantitat d’aigua necessària per dur a terme l’activitat, 
la disponibilitat del recurs i la bona connexió entre el polígon i l’estació depuradora d’aigües 
més propera, i si aquestes podran assumir el cabal i tipologia d’aigua residual aportada. 

Malgrat no es tenen dades concretes dels consums d’aigua municipal i industrial al municipi de 
Campllong. Se sap que l’aqüífer d’on s’extreuen les aigües pel consum del municipi, està sobre 
explotat i conté en alguns moments concentracions de minerals altes o molt altes, la qual cosa 
fa que en aquests moments l’aigua extreta d’aquest aqüífer no pugui ser consumida. 

Per altra banda hi ha actuacions que s’han realitzat recetment, amb la finalitat de pal·liar les 
necessitats d’aigua en condicions a la població i sector industrials de Campllong. 

En el sector industrial de les Ferreries existeix un pou capaç de subministrar 19l/s i disposa 
d’un dipòsit de 1.000m3. El tram de transport té 423 m des del pou fins al dipòsit. 

 

Residus 

Els residus industrials s’han de gestionar a través de gestors i transportistes autoritzats, i 
d’això n’és responsable el titular de l’activitat industrial. En la planificació d’un nou polígon i les 
activitats que s’hi duran a terme, és necessari preveure si els residus podran ser tractats en el 
mateix polígon industrial per altres empreses que els utilitzin com a matèria primera o 
s’hauran de transportar. En aquest cas cal minimitzar el transport duent-los als gestors més 
propers.  

 

Taula 4.5-14: Residus industrials a Campllong per tipologies segons declaració. Any 2005 

 Especials Inerts No 
especials 

Total 

TOTAL 12 0 3.205 3.217 
Font: Agència de Residus de Catalunya (Les dades són en tones). 

 

Indicador: valorització de residus industrials 

 

Resultat 45,5%, la qual cosa vol dir que el 45% dels residus declarats per les indústries 
són valoritzats adequadament, la resta es fa amb deposició controlada 

Font: Elaboració pròpia 

Quantitat residus industrials valoritzats 

Quantitat residus industrials gestionats 
X100 
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4.5.6. Determinar els millors sectors d’inversió industrial o tecnològic en 
termes de sostenibilitat econòmica (generació d’ocupació) i ambiental 

Tenint en compte el pes dels polígons industrials en el municipi de Campllong i la diversitat de 
sectors en els quals es estan emmarcades les empreses del sector secundari del municipi es fa 
difícil determinar els millors sector d’inversió industrial o tecnològic, per la impossibilitat des 
d’aquesta memòria de l’Agenda 21 de fer un estudi en detall de totes les empreses instal·lades 
en el municipi i de l’evolució del mercat empresarial a nivell català, o internacional. Així mateix 
el sector industrial a Campllong, malgrat que fa anys que existeix, actualment s’està 
desenvolupant i en els pròxims anys s’incrementarà. 

Com s’ha anat veient al llarg del present document les branques d’activitat que destaquen en 
quan a nombre d’empreses i/o grandària d’aquestes, en els diferents polígons industrials de 
Campllong, són: indústries del sector de l’alimentació i establiments industrials dedicats a la 
fabricació d’elements de formigó per a la construcció. 

 

Així mateix, donades les característiques dels diferents polígons industrials i la posició 
estratègica geogràfica, a la plana selvatana, just al mig del corredor d’infraestructures del 
mediterrani, i de connexió de la regió metropolitana de Barcelona amb França i Europa del 
municipi de Campllong, així com la quantitat d’infraestructures viàries i la posició respecte 
l’aeroport de Girona-Costa Brava, en procés de desenvolupament, creixement i posició 
internacional i la proximitat relativa del municipi amb el mar i ports importants com el de 
Palamós (35 Km, per carretera). 

Sembla d’interès l’establiment d’empreses de logística. S’entén com a logística “el conjunt 
d’activitats que tenen por objecte col·locar al mínim cost una quantitat determinada de 
productes en el lloc i moment que es demanada”16. Segons diferents experts, actualment, el 
sector de la logística no és una sector de risc, si es considera que actualment hi ha moltes 
deslocalitzacions. Actualment els processos productius han d’internalitzar i optimitzar els 
costos d’aquestes deslocalitzacions, així hauran de requerir una infraestructura sòlida de 
logística. 

Pel que fa els costos ambientals, aquestes empreses no presenten complicacions ambientals, a 
destacar a nivell local, però si que poden tenir un pes important a nivell global, ja que 
actualment la distribució dels productes (la qual forma part de la logística) es realitza amb 
camions i per carretera, amb els conseqüents efectes a la mobilitat i l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle. Per això, entre altres, és d’interès el posicionament geogràfic del municipi, 
ja que es té accés pròxim altres modes de transport de mercaderies, com pot ser el ferrocarril, 
amb l’estació de mercaderies de Fornells de la Selva i el futur pas del Tren d’Alta Velocitat (per 
les comarques gironines i en concret la ciutat de Girona), el transport marítim (a Palamós) i 
finalment l’aeroport de Girona-Costa Brava. 

 

                                           
16 Segons l’Associació Francesa de Logística (ASLOG) 
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4.6. Anàlisi del sector terciari: comerç i serveis 

4.6.1. Caracterització del sector terciari 

Al sector terciari de l’economia també se l’anomena sector de serveis. En aquest sector 
s’inclouen totes aquelles activitats econòmiques, no directament productives en el sentit de 
produir bens de consum, sinó les activitats destinades a possibilitar o facilitar les necessitats 
de la població. 

 

El sector serveis a Campllong ha crescut de manera significativa durant el període 1991-2001, 
arribant a representar l’any 2001 el 42,75% de la població ocupada (62 persones). Aquesta 
evolució creixent de l’ocupació en el sector terciari ha estat semblant en l’àmbit comarcal, tot i 
que el màxim percentual de persones ocupades en el sector terciari comarcal se situa a l’any 
2001 al 65,76% de la població ocupada. Així, Campllong se situa per sota de la mitja comarcal 
pel que fa a aquest aspecte. La taula següent permet observar l’evolució de l’ocupació en el 
decenni 1991-2001, així com les dades de Caja España, que no s’han tingut en compte en 
l’estudi de l’evolució pel fet de provenir d’una font d’informació diferent, tot i així, és de 
destacar que el nombre total d’ocupats en el sector a l’any 2006 representava un 47,1%, 
gairebé la meitat dels ocupats en el municipi. 

Taula 4.6-1: Ocupació en el sector terciari. Campllong i el Gironès (%). Període 1991-2006. 

Territori 1991 1996 2001 2006 

Campllong 22,61 31,03 42,76 47,1* 

Gironès 56,27 61,62 65,76 - 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
*Fitxes municipals de Campllong, 2006. Caja Espanya. 
 

En la taula següent es pot observar com l’evolució estable de l’ocupació en el sector terciari ha 
anat acompanyada d’un tímid creixement en el nombre d’establiments i professionals d’aquest 
sector. 

Taula 4.6-2: Nombre d’establiments d’empreses i professionals del 
sector terciari (IAE). Campllong. Període 1994-2002. 

Any Comerç al 
detall 

Serveis Professionals 
i artistes 

Total 

1994 2 7 2 11 

1995 3 13 4 20 

1996 3 13 5 21 

1997 4 14 4 22 

1998 4 15 2 21 

1999 4 17 2 23 

2000 4 19 1 24 

2001 3 18 4 25 

2002 3 20 4 27 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Durant el període estudiat (1994-2002) el nombre d’establiments i professionals dels sector 
terciari ha anat en augment, passant d’11 establiments l’any 1994 a 27 l’any 2002. Ara bé, 
aquest augment es deu principalment al creixement de les empreses de serveis, que han 
passat de 7 a 20 establiments, representant durant tot el període estudiat el subsector amb 
més pes dins el sector terciari. Per contra, les empreses de comerç al detall s’han mantingut 
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amb una mitjana de 3 establiments. Tot i no tenir dades més actuals, es preveu que la 
tendència de Campllong, pel que fa al sector de serveis, hagi augmentant tímidament. 

 

4.6.2. Anàlisi de l’oferta comercial 

Com s’ha pogut observar en el punt anterior, el nombre d’establiments de comerç al detall s’ha 
mantingut durant el període 1994-2002; a continuació es pretén classificar-lo per branca 
d’activitat. 

El tipus de comerç al detall més abundant durant tot el període estudiat ha estat el 
d’establiments comercials no classificats, és a dir, altres tipus d’empreses. D’altra banda, hi ha 
un establiment d’articles de la llar durant tot el període, i les altres branques no estan 
representades per cap establiment en el municipi. 

Taula4.6-3: Establiments d’empreses de comerç al detall per branques d’activitat (IAE). 

Campllong. Període 1996-2002. 

Any Productes 
alimentaris 

Roba i 
calçat 

Articles 
llar 

Llibres i 
periòdics 

Productes 
químics 

Material 
transport 

Comerç 
NCAA 

Total 

1994 0 0 0 0 0 0 2 2 

1995 0 0 1 0 0 0 2 3 

1996 0 0 1 0 0 0 2 3 

1997 0 0 1 0 0 0 3 4 

1998 0 0 1 0 0 0 3 4 

1999 0 0 1 0 0 0 3 4 

2000 0 0 1 0 0 0 3 4 

2001 0 0 1 0 0 0 2 3 

2002 0 0 1 0 0 0 2 3 
Font: l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Tot i no tenir dades més actualitzades, de la mateixa font, la tendència de creixement dels 
establiments relacionats amb el sector terciari fins a dia d’avui és a l’alça, ja que segons les 
dades de la web de l’Ajuntament, a l’any 2007 hi havia 6 establiments de venda al detall (3 
més que l’any 2002). 

 

Com s’ha vist anteriorment no hi ha cap activitat comercials inclosa en els annexos I i II.1 de 
la llei 3/98 de la IIAA. 

 

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

L’anàlisi d’aquest punt es basa amb la interpretació de l’indicador de proximitat de l’oferta 
comercial, per tant, és de preveure que a Campllong aquesta intensitat és reduïda.  

Aquest indicador avalua l’oferta local del comerç minorista a partir del nombre d’establiments 
de comerç al detall d’alimentació. El fet que un municipi tingui un comerç minorista fort i 
distribuït pels diferents barris urbans, a més de la importància econòmica que això representa, 
suposa que la ciutat té una estructura urbana amb diversitat d’usos que permet una bona 
accessibilitat als comerços, i per tant, redueix també els possibles problemes de mobilitat. 

Com s’ha vist anteriorment a Campllong no hi ha cap establiment minorista dedicat a 
l’alimentació. Així, el resultat de l’indicador és del 0% amb data de 2008. Aquest dóna una 
idea de l’estructura urbana i l’accessibilitat als comerços, com més alt és el coeficient resultat 
més oferta de comerços al detall hi ha a disposició de la població. Per tant, independentment 
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de l’increment o no de la població, a Campllong l’oferta d’establiments comercials és 
insuficient. És lògic doncs, que Campllong no tingui cap associació de comerciants. 

Així mateix, el fet que en el municipi no hi hagi establiments comercials d’alimentació fa que 
els habitants del municipi s’hagin de desplaçar a les poblacions veïnes, majoritàriament a 
Cassà de la Selva fer les seves compres bàsiques, tal hi com s’ha vist anteriorment, en el 
vector de mobilitat 

 

Es finalitza aquest punt d’hàbits de consum de la població i la intensitat comercial del municipi, 
mostrant els resultats de l’enquesta de percepció ciutadana vinculada al procés d’Agenda 21 
Local. En l’enquesta es pregunta com es valora la oferta de comerços i botigues del municipi, 
amb la intensió de veure si es creu que en el municipi hi ha prous comerços o en el cas 
contrari hi ha una manca de botigues que fan que la població s’hagi de desplaçar per fer les 
seves compres habituals. A continuació es presenten els resultats de l’enquesta per aquesta 
pregunta. 

Figura 4.6-1: Com valora l’oferta de comerços i botigues? 

Dolenta
60%

NS/NC
20% Normal

14%

Bona
6%

Bona
Normal
Dolenta
NS/NC

 
Segons els resultats de l’enquesta a Campllong, la majoria dels enquestats considera que 
l’oferta de comerços als municipi és dolenta, ja que com s’ha dit anteriorment, a l’any 2002 
únicament hi havia, en el municipi 3 establiments comercials, dos dels quals no és té 
coneixement de la seva activitat i que en el municipi no hi havia cap establiment 
d’alimentació. 
Així mateix el 14% dels enquestats considera que l’oferta és normal, considerant que l’oferta 
de comerços de proximitat ja els hi és suficient per les seves necessitats. 
El fet que es cregui que l’oferta de comerços i botigues no sigui del tot adequada, explicaria 
l’elevat percentatge de desplaçaments (segons la mateixa enquesta) a la resta de comarca 
per motius de compres i gestions detectat amb anterioritat 
Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 

 

4.6.4. Anàlisi i característiques del sector serveis 

Com ja s’ha comentat i observat anteriorment, el subsector dels serveis ha anat guanyant 
força durant el període 1994-2002, i actualment és el que té un pes més important dins el 
sector terciari. 

Les empreses d’hosteleria són les més presents al municipi (6 l’any 2002), que representen un 
30% dels establiments de serveis del municipi. Són de destacar les empreses relacionades 
amb el comerç a l’engròs, ja que són les següents en nombre i n’hi ha més que no les de 
venda al detall per la població. Estudiant l’evolució en aquest període, es veu com la tendència 
ha estat a augmentar el nombre d’empreses de serveis tímidament, però d’una manera 
irregular. Al 2007, segons les dades de l’Ajuntament, el nombre total d’empreses de serveis 
s’ha reduït i el comerç a l’engròs passa a ser la tipologia més nombrosa d’establiment; tot i 
així, cal remarcar que en l’evolució no es pot comptar amb les dades del 2007 ja que provenen 
d’una altra font. Aquesta branca s’estudiarà amb més profunditat en el següent punt del 
present document. 
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Taula 4.6-4: Establiments d’empreses de serveis (no detall) per branques d’activitat (IAE). 
Campllong. Període 1994-2002. 

Any Comerç 
engròs 

Hosteleria Transports i 
comunicació 

Mediació 
financera 

Serveis 
empresa 

Serveis 
personals 

Immobiliàries 
i altres 

Total 

1994 3 3 0 0 0 1 0 7 

1995 5 3 2 0 0 2 1 13 

1996 4 3 4 0 0 1 1 13 

1997 5 3 2 0 0 3 1 14 

1998 5 4 4 0 0 2 0 15 

1999 5 3 4 0 0 5 0 17 

2000 5 3 4 0 2 5 0 19 

2001 5 4 3 0 2 4 0 18 

2002 5 6 4 0 2 3 0 20 

2007* 5 3 1 0 3 2 3 17 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya i *web Ajuntament de Campllong. 
 

Com s’ha vist anteriorment no hi ha cap empresa de serveis inclosa en els annexos I o II.1 de 
la llei 3/98 de la IIAA. 

 

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

El sector turístic no és un element important en l’evolució de l’economia local. Com es veurà a 
continuació, el tipus d’oferta turística és a petita escala i d’àmbit familiar.  

Pel que fa els tipus d’allotjaments turístics, segons dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, Campllong no compta amb cap hotel ni càmping a l’any 2006. El que s’ofereix des 
del municipi són masies rurals amb capacitat per 30 persones en la seva totalitat. En el 
període 2000-2006, el nombre de places ha augmentat un 50% (15 places). Segons 
l’Ajuntament de Campllong, les masies que ofereixen aquests serveis són Sant Dionís i Mas 
Serinyà.  

Amb aquestes dades es pot veure que, com ja s’havia esmentat, el turisme no és un sector 
bàsic en l’economia de Campllong i els visitants solen cercar tranquil·litat i conèixer l’entorn 
natural i cultural. Per tant, tampoc es pot parlar de turisme estacional. 

En el cas de Campllong, és de suposar que la demanda del visitant no ha estat tan acusada 
com ho és en els municipis costaners; així, pel que fa als bars i restaurants a l’any 2007, 
comentar que no hi ha cap bar-restaurant al municipi i, hi ha 3 restaurants. La tendència 
d’aquest servei no ha patit un increment important des de que se’n tenen dades, l’any 2005; 
segurament l’establiment de 2 nous restaurants ha estat a causa de la demanda ja esmentada 
del turisme rural. 

Un altre reclam turístic són els espais naturals, serveis i activitats relacionades. En el cas de 
Campllong, el municipi no està inclòs en cap PEIN i a nivell turístic no ofereix cap activitat 
relacionada amb el medi natural com ara una via verda, itineraris marcats, etc. Tot i així, des 
de l’Ajuntament s’organitzen sortides a la natura puntuals per l’entorn pròxim.  

Els turistes atrets pel municipi disposen de vàries opcions, com pot ser la visita a edificacions 
de valor històric, com l’església de Sant Quirze i Santa Julita i la Torre Llupiana (Be Cultural 
d’Interès Nacional); passejar pel paisatge rural i conèixer els diferents masos i, visitar la Fira 
Comarcal de primavera i el Musicant, per conèixer el patrimoni cultural del municipi.17  

                                           
17 Aquest aspecte s’explicarà més detalladament en l’apartat 6.1. Patrimoni cultural, arqueològic i etnogràfic. 
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4.7. Altres riscos ambientals relacionats amb activitats antròpiques 
(Act. Industrials, ramaderes i agrícoles, turístiques) 

Com s’ha pogut copsar al llarg del document en el municipi de Campllong hi ha diverses 
activitats amb riscos potencials pel medi ambient, igualment alguna activitat del municipi es 
potencialment perillosa per la salut dels veïns o pels propis treballadors. Aquestes empreses 
són sobretot del sector ramader. S’ha de dir en aquest punt que qualsevol activitat econòmica 
ja sigui industrial, comercial o agrícola, porta associat intrínsecament un risc ambiental, ja 
sigui directe o indirecte, més impactant o menys, així mateix un risc per la salut dels seus 
treballadors, que es regulen normativament segon el risc i el sector de població afectat o el 
medi ambient. 

En el present document s’ha fet referència en diferents punts (4.5.5. Incidència i riscos 
associats a les indústries i 4.5.4. Classificació de les activitats econòmiques amb incidència 
ambiental i econòmica) de diferents normatives i aspectes ambientals els quals es relacionen 
directament amb l’activitat industrial. 

 

S’ha vist que vàries activitats agrícoles i industrials estan incloses en els annexos I o II.1 de la 
llei 3/98 que són aquelles activitats amb més risc pel medi ambient. Concretament 2 activitats 
en l’annex I (explotacions ramaderes), i 4 activitats en l’annex II.1, de les quals 2 són 
explotacions ramaderes (ambdues explotacions de bovins), 9 activitats industrials i 5 activitats 
que no s’ha pogut determinar en quin sector actuen. Dins les activitats industrials, 2 
d’aquestes activitats són de la branca d’indústria de l’alimentació, 2 activitats d’arts gràfiques, 
i les altres 5 activitats en diferents branques. 

Així mateix, en el municipi de Campllong hi ha 1 activitat que estava inclosa en l’Inventari 
EPER que serà substituït per PRTR. 

Aquest punt es pot complementar amb la lectura de diferents vectors i punts del present 
document com pot ser el punt: 2.6.1. Contaminació de sòls, aigües superficials i subterrànies, 
3.3.7. Riscos ambientals relacionats amb les activitats antròpiques. Transport de mercaderies 
perilloses, 3.4. Balanç de l’aigua, 3.5. Contaminació atmosfèrica, 3.7.4. Residus industrials i 
3.7.6. Residus ramaders. 

 

Resumint, al sector terciari no es destaquen activitats potencialment contaminants, ni amb 
problemes destacables per la qualitat ambiental del municipi. 
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B. Diagnosi estratègica de la sostenibilitat econòmica 

4.8. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi Estratègica 

 

 

 

Economia principalment basada en el sector terciari 

Població ocupada per sectors d’activitats.  
Període 1991-2001. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

- L’activitat econòmica local més 
significativa és la del sector serveis. 

 

- Avui en dia, la indústria també té un pes 
important dins l’economia degut a 
l’activitat del polígon industrial de 
Campllong. 

 

- Han tendit a disminuir els ocupats del 
sector primari i secundari (indústria). El 
sector de la construcció i el de serveis 
han seguit una tendència positiva. 

 

 

 

Augment de l’atur i disminució de l’autocupació al municipi 

Taxa d’atur. Campllong i El Gironès. Període 1991-2006. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya, Anuari DTI i Caja España. 

- Com s’observa a la figura, la taxa 
d’atur ha evolucionat en tres 
períodes: davallada de l’any 1991 a 
1999; increment de l’atur de l’any 
1999 a 2001; davallada del 50% 
l’any 2001; de l’any 2002 a 2006 
increment de l’atur. 
 

- Tot i així, exceptuant el pic dels 
anys 2000 i 2001, la taxa d’atur 
sempre ha anat per sota de la 
mitjana comarcal. 

 

- Cal remarcar que, tant 
actualment com històricament, 
exceptuant alguns anys (2003 i 
2004), en el municipi hi hagut més 
dones desocupades que homes a 
l’atur. 
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Augment de l’atur i disminució de l’autocupació al municipi 

Índex d’autocupació. Període 1991-2001. 
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Font:Institut d’Estadística de Catalunya. 

- El nivell d’autocupació del 
municipi ha variat fins a 9 punts 
negatius en el període 1991-2001, 
marcant una clara tendència a la 
baixa (a excepció del pic de l’any 
1996). Tot i així, sempre ha estat 
per sobre del 50%, el que vol dir 
que el municipi ha estat 
autosuficient. 

 

Disminució progressiva del sector primari en l’economia local 

Distribució de l’ús de la superfície agrària. Any 2006. 

58,88%

7%

6%

10,65%

18,15%

herbacis llenyosos pastures altres boscos
 

Font: fitxa Caja España, 2007. 

 
- La superfície dedicada als conreus 

herbacis disminueix lleugerament, 
l’any 2006, en relació a les dades 
d’anys anteriors 

-  Augmenta el conreu de regadiu 
 
- L’ocupació al sector i el nombre 

d’explotacions també disminueix ja 
que era la pràctica agrícola més 
representativa. 

- Els titulars de les explotacions són 
cada cop d’edat més avançada (>65 
anys) i el nombre de mà d’obra 
familiar ha disminuït. 

 
- Es perden les explotacions de mida 

petita i augmenten lleument les de 
mida mitjana, econòmicament més 
viables. 

- Pel que fa a la superfície agrària útil, ha anat disminuint. 

- La reducció de la població pagesa, l’abandó de les explotacions més petites i la unió de petites 
explotacions per augmentar la productivitat, ha marcat l’evolució dels últims anys de 
l’agricultura en el municipi 

- Hi ha 2 explotacions censades al CCPAE i 2 més al CCPI. 

- Pel que fa a la ramaderia, tot i que les explotacions s’han reduït, les unitats ramaderes han 
anat augmentant. El sector boví i porcí són els més representatius.  

- Les masses forestals de caràcter comercial s’han mantingut, encara que el nombre 
d’explotacions s’han reduït, i les de caràcter no comercial han augmentat considerablement, 
degut a l’abandonament de conreus i les replantacions. 

- A Campllong, degut a que l’explotació dels boscos no és un subsector important, no hi ha cap 
pla ni programa de gestió per aquesta activitat. 
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Importància del sector secundari 

- L’ocupació en el sector secundari ha disminuït lleugerament, seguint la tendència de la 
comarca. Tot i així, els valors d’ocupació a Campllong sempre han superat la mitjana comarcal. 

- Tot i disminuir l’ocupació en el sector, el nombre d’establiments relacionats ha anat a l’alça. 

- El subsector amb més pes és la indústria, la que aporta un gran valor a l’economia local. Això 
és tradueix en un major nombre d’establiments, els quals estan situats per les diferents zones 
industrials del municipi. 

- La branca d’activitats més representada, en quant a nombre d’esabliments, és la indústria 
química i del metall, però la indústria de l’alimentació té un pes econòmic més important. 

- El subsector de la construcció també ha tendit a incrementar el nombre d’empreses en els 
darrers anys, però alhora, la tendència estatal ha marcat un petit descens en aquest sector, el 
que ha produït una reducció de l’ocupació en el sector secundari. 

 

Bona posició geogràfica de les àrees industrials de Campllong 

Situació dels polígons industrials de Campllong 

 
Font: Elaboració pròpia 

- La totalitat de les zones industrials es 
concentren al centre - nord del terme 
municipal 

-  Al municipi hi ha un gran polígon (Les 
Ferreries), aquest es preveu ampliar-lo. 

- Annexat al nucli urbà hi ha el polígon 
de Ca l’Albertí, ocupat per una única 
indústria. 

-  La superfície del sòl industrial a 
Campllong és de 46ha, que representa 
el 5,3% del total del terme municipal 

- Els Polígons de Campllong, estan ben posicionats geogràficament, en el corredor 
d’infraestructures del mediterrani. Amb infraestructures pròximes com l’AP7, l’A2, La C-25, 
l’Aeroport, via ferroviària, etc, i pròxims a centres econòmics com és la ciutat de Girona i a la 
sortida del Mar, amb el Port de Palamós (35 km.). La qual cosa els hi dóna una avantatge 
estratègica. 

- Per la seva posició estratègica, poden obtenir rendibilitat i ser una aposta pel futur, les empreses 
de logística, com ho demostra la instal·lació del Polígon CILM-La Selva, al costat de l’aeroport 
Girona- Costa Brava, en el municipi veí de Riudellots de la Selva. 

- El pas de la carretera C-25 pel centre de la població de Riudellots de les Selva és un perill i una 
dificultat, pel pas de vehicles de gran tonatge. 
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Activitats econòmiques agressives amb el medi ambient  

- Algunes de les activitats econòmiques dutes a terme a Campllong, estan classificades en 
l’annex I i II.1 de la llei 3/98 de la IIAA. 

- Concretament, hi ha 2 autoritzacions ambientals (annex I) i 4 llicències ambientals (II.1) 
resoltes, totes elles per explotacions ramaderes(3 establiments) o indústries alimentàries (1 
establiment). 

- Hi ha 1 activitat inclosa en l’inventari EPER España (que és des de l’any 2002 el Registre 
Estatal de les Emissions i Fonts Contaminants); una explotació ramadera que emetia NH3 a 
l’aire. 

- El municipi de Campllong té una capacitat d’assimilació alta-moderada per uns determinats 
contaminants. 

 

 

 

El sector terciari, el futur de l’economia local 

- El sector terciari ha tendit a augmentar en l’ocupació, però sempre per sota de la mitjana 
comarcal. 

- Tot el pes de l’economia del sector terciari recau en el sector serveis, que ha anat acompanyat 
d’un increment significatiu d’establiments relacionats amb aquest subsector. 

- Les branques d’activitat més representatives del sector serveis són l’hostaleria, el comerç a 
l’engròs i les empreses de serveis personals i de transport. 

- L’indicador de proximitat de l’oferta comercial és del 0%, per tant, Campllong té una oferta 
comercial insuficient. 

- Poca oferta de varietats dels establiments del comerç al detall. 

- Minsa oferta turística i reclams. 

- Al municipi hi ha 2 cases rurals amb capacitat per 30 persones i, 3 restaurants. 

- Campllong té edificacions de valor històric, compta amb el propi paisatge rural i la tranquil·litat 
del poble, que són els seus majors actius turístics, i diferents actes culturals. 

- No hi ha cap empresa del sector terciari inclosa en els annexos I o II.1 de la llei 3/98 de la 
IIAA. 
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4.9. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats 

Punts forts 

Municipi poc dependent de l’exterior. Índex d’autocupació superior al 50% 

Taxa d’atur per sota de la comarcal 

Índex d’ocupació del sector secundari i terciari semblants. Diversitat d’ofertes de treball 

Concentració de les explotacions ramaderes, el que fa que puguin fer front a la demanda del 
mercat 

Increment del pes del sector industrial en l’economia local 

Ocupació del sector secundari per sobre la mitjana comarcal 

Situació estratègica dels Polígons industrials del terme municipal, pròxims a l’aeroport, l’A2 i l’AP7 
i C-25 

Bona xarxa de comunicacions pròxima (carreteres, fèrria, aeroport) 

Grans polígons industrials 

Augment del sector terciari en l’ocupació municipal, però amb valors per sota dels comarcals 

Estabilització del nombre d’establiments de serveis i comercials. Però la gran majoria dedicats a 
activitats de serveis 

En el municipi hi ha 2 cases de turisme rural 

 

Punts febles 

Augment de l’atur en els últims tres anys, però per sota del màxim en els últims 15 anys 

Disminució en 10 punts de l’índex d’autocupació entre l’any 1996 i l’any 2001 

Regressió en l’ocupació del sector primari 

Pèrdua gradual del pes de l’agricultura i la ramaderia 

Augmenta la mitjana d’edat dels treballadors agrícoles i ramaders. Perilla el relleu generacional 

La concentració de les explotacions ramaderes i l’augment de les Unitats Ramaderes, pot implicar 
més riscos ambientals 

Activitats ramaderes potencialment contaminants pels medi ambient 

Disminució de l’ocupació en el sector industrial, però aquesta es manté per sobre del valors 
comarcals 

El sòl industrial ocupa molta superfície del terme municipal (5%) 

En el municipi hi ha empreses (del sector primari i secundari) potencialment contaminants al 
medi ambient 

Economia molt centrada en la influència de les activitats industrials 

La carretera C-25 passa pel mig de la població de Riudellots de la Selva abans d’arribar als 
Polígons industrials de Campllong 
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Poca oferta comercial 

Inexistència de comerços d’alimentació. Per comprar s’ha d’anar a poblacions veïnes 

Poca oferta turística i reclams turístics 

 

Oportunitats 

L’atur es manté més o menys constant al llarg de l’any. No depèn en excés de factors externs 
com el turisme 

En el municipi hi ha escorxadors i industries de productes d’alimentació, la qual cosa pot 
beneficiar a les dos branques d’activitat 

El fet que encara hi hagi sectors dels polígons industrials a Riudellots, pot fer disminuir la crisi de 
la construcció en la que està el mercat 

La situació geogràfica del municipi permet més oportunitats en el sector industrials i de la 
logística 

Ampliació del Polígon industrial de les Ferreries 

El POUM protegeix les àrees rurals colindants amb els Polígons industrials 

 

Amenaces 

Inestabilitat de la taxa d’atur 

Molta ocupació de persones de fora del municipi treballant en empreses industrials de Riudellots 

Una davallada del sector industrial català, faria perillar l’estabilitat econòmica del municipi 

Possible establiment d’empreses potencialment contaminants de l’entorn i el medi ambient en 
general 

La superació en el consum de recursos i de la capacitat del territori pot anar en contra alhora que 
noves activitats econòmiques s’estableixin a Campllong 

 
 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

El polígon ha permès al municipi tenir molts equipaments 

Campllong es declararà lliure de transgènics 

Es vol mantenir i garantir una agricultura i ramaderia, amb bones pràctiques – Foment de 
l’agricultura ecològica 

El municipi té al·licients, però encara necessita millorar, per oferir un cert turisme rural (però 
s’hauria de limitar) 

 

Punts febles- Amenaces 

Es considera una amenaça que creixi el polígon 

La font d’ingressos de l’ajuntament (el polígon i la urbanització) no és sostenible, i s’hauria de 
reorientar. Cal estudiar quins equipaments i serveis són necessaris 
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5. Aspectes de sostenibilitat social 

A. Memòria descriptiva 

Aquest capítol descriu la realitat social del municipi de Campllong, a partir de l’estudi de 
l’evolució de diferents aspectes; la població, els habitatges, la salut i els nivells de protecció 
social, l’educació, l’associacionisme, l’activitat cultural del municipi i el grau de seguretat 
ciutadana. L’anàlisi d’aquests aspectes, juntament amb els altres apartats d’aquesta memòria, 
ha de permetre definir les bases per a un desenvolupament sostenible municipal, des de la 
seva globalitat i complexitat, però tenint molt en compte la població a la que es dirigeix. 

 

5.1. Població 

5.1.1. Evolució i estructura de la població 

La població de Campllong el juny del 2007 era de 427 habitants (dades de l’Ajuntament de 
Campllong), amb una densitat de població de 49,65 habitants/km2. L’any 1900 el municipi 
tenia una població de 434 habitants, població que va augmentar fins els 475 habitants l’any 
1910, moment en el que la població de Campllong va descendir de manera gradual fins els 262 
habitants l’any 1991. Des del 1991 fins a l’any 2007 es va invertir la tendència decreixent de la 
població, augmentant la població en 119 habitants fins els 381 habitants. 

Figura 5.1-1: Evolució del cens de població. Campllong. Període 1900 – 2007. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.  

 

La població del municipi de Campllong es distribueix entre el nucli de Campllong i els diferents 
veïnats repartits pel terme municipal. Aquests veïnats són els de Can Dionís, Can Falguera, la 
Bruguera, les Ferreries, Can Bosch i per últim, el de Can Canyet. El nucli de Campllong, 
l’entitat municipal amb més habitants, es situa en una posició central del terme municipal de 
Campllong. D’entre els diferents veïnats del terme municipal, el de la Bruguera, situat al nord-
est, és el que concentra més població, seguit pel veïnat de Can Canyet a l’est del municipi i, el 
veïnat de les Ferreries al nord del municipi. Per últim, els veïnats de Can Falgueres, de Can 
Dionís i de Can Bosch són els que concentren menys població. 
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Taula 5.1-1: Població de Campllong per entitats de població. Any 2007. 

Entitat singular  Habitants Percentatge 

Zona urbana 196 45,90% 

Veïnat de Can Dionís 17 3,98% 

Veïnat de Can Falgueres 20 4,68% 

Veïnat de la Bruguera 99 23,19% 

Veïnat de les Ferreries 35 8,20% 

Veïnat de Can Bosch 17 3,98% 

Veïnat de Can Canyet 43 10,07% 

Total 427 100% 
Font: Ajuntament de Campllong, 2007. 

 

Figura 5.1-2: Veïnats de Campllong. 

 
Font: ICC, 2003. 

 

En general els diferents veïnats de Campllong tenen un pes poblacional petit, però en conjunt 
representen més del 50% de la població del municipi a l’any 2007. La població del municipi no 
és estacional i, tant a l’estiu com a l’hivern, la població del municipi sol ser estable. 
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L’estructura d’edats de població de Campllong l’any 2006, respecte a la mitjana de la comarca 
del Gironès i de Catalunya, presenta uns percentatges de població més elevats tant per la 
població envellida, major de 64 anys, com de la població jove, entre 0 i 14 anys. Pel que fa a 
la franja d’edat entre els 15 i 64 anys, el municipi de Campllong presenta un percentatge de 
població més reduït. 

Taula 5.1-2: Estructura d’edats de població (%). Any 2006. 

 0-14 anys 15-64 anys 65 i més anys 

Campllong 19,4% 62,2% 18,4% 

Gironès 16,2% 69,7% 14,1% 

Catalunya 14,3% 69,2% 16,5% 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

En els últims 25 anys l’estructura de la població del municipi ha anat progressivament 
rejovenint-se (0 a 14 anys: 15,2% de la població l’any 1981). 

L’índex d’envelliment de l’any 2006 ([població gran/població jove]x100) era del 94,59%, per 
sota del 120% que recomana la Diputació de Girona, mentre que l’any 1981 l’índex 
d’envelliment era del 136,17%, per sobre del recomanat. Pel que fa a la relació entre la 
població en edat d’incorporar-se al món laboral a mig-curt termini (de 10 a 19 anys) i de 
jubilar-se (de 50 a 64 anys) l’any 2006 era de 0,63, mentre que l’any 1981 era de 0,62. 
Aquests valors reflecteixen una estructura de població força jove. 

Figura 5.1-3: Evolució dels grups d’edat. Campllong. Període 1981 – 2006. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

En quan a la proporció entre homes i dones no es troba diferència destacable a l’any 2006, 
però si a l’any 1981, principalment a la franja d’edat entre els 0 i els 29 anys, quan la 
proporció d’homes és molt més elevada. L’any 2006 al municipi hi havia 194 homes i 187 
dones, valors que s’apropen a la proporció del 50% entre les persones d’ambdós sexes. El que 
ens mostren les piràmides d’edat és la disminució de la població jove de 10 a 19 anys i de la 
població de 50 a 59 anys, respecte l’any 1981, i la concentració de la majoria de la població en 
edats compreses entre els 20 i els 49 anys. Aquestes dos gràfiques mostren que la tendència a 
l’envelliment de la població del 1981, s’ha capgirat i actualment hi ha una tendència més 
estable i més favorable al rejoveniment de la població. 
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Figura 5.1-4: Estructura de la població per sexes i edat. Campllong. Any 1981. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Figura 5.1-5: Estructura de la població per sexes i edat. Campllong. Any 2006. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

El creixement natural de la població de Campllong en el període 1975-2005 és negatiu, amb 
una relació naixements/defuncions de 0,85 i una pèrdua neta de 18 habitants. Tot i que, tan 
els naixements com les defuncions tenen una alta variabilitat, i és entre la dècada dels 80 i 
dels 90 quan les defuncions superen any a any, amb alguna excepció, el nombre de 
naixements. Aquesta tendència s’interromp en la present dècada, en què els naixements 
superen les defuncions, a excepció de l’any 2005. Aquest creixement natural positiu de la 
primera meitat de la present dècada es deu tant a l’augment de naixements com a la 
disminució del nombre de defuncions. 
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Figura 5.1-6: Evolució dels naixements i defuncions. Campllong. Període 1975-2005. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

5.1.2. Moviment migratori 

La població de Campllong és en gran majoria d’origen català. L’any 2001 el 90% de la població 
havia nascut a Catalunya, dels quals el 71% a la comarca del Gironès. La població que havia 
nascut a una altra comunitat de l’Estat Espanyol representava el 6% del total de població i els 
que havien nascut a l’estranger el 4%. Campllong, pràcticament fins a l’actualitat, ha estat una 
població de caràcter rural i ha estat en els últims anys que ha pres força el sector industrial i el 
de serveis. 

Figura 5.1-7: Població segons el lloc de naixement. Campllong. Any 2001. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Pel que fa als moviments migratoris interns al municipi de Campllong, en el període 1988-2006 
la major part de la població nouvinguda provenia de la comarca del Gironès (61’95%), seguit 
de la gent que provenia de la província (19’53%) i de la gent que provenia de la resta de 
Catalunya (11’45%). La gent nouvinguda que provenia de la resta de l’Estat ha estat la 
minoria (7’07%). 

Pel que fa a les sortides, els emigrants de Campllong, la majoria ho han fet per quedar-se a la 
comarca del Gironès (60’56%), seguit pels que han emigrat a la resta de la província 
(27’23%), els que han emigrat a Espanya (8’45%)  i per últim els que se n’han anat a la resta 
de Catalunya (3’76%). 

Pel que fa als balanços migratoris, tots han estat positius (Gironès, la província, Espanya) a 
excepció del balanç de Catalunya que ha estat zero. El balanç global en els moviments 
migratoris interns ha suposat un guany de 84 habitants pel municipi. D’aquest augment de 
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població més de la meitat resulta del balanç migratori de la comarca del Gironès. En els tres 
últims anys dels que se’n disposen dades, el balanç migratori ha estat positiu en 29 habitants. 

Taula 5.1-3: Moviments migratoris interns a Campllong. Període 1988-2006. 

Àmbit 

Comarca Província Catalunya Espanya Total Any 

I E B I E B I E B I E B I E B 

1988 0 10 -10 5 4 1 0 0 0 6 0 6 11 14 -3 

1989 5 14 -9 3 0 3 1 0 1 4 0 4 13 14 -1 

1990 8 4 4 2 5 -3 9 0 9 1 0 1 20 9 11 

1992 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 5 

1993 8 0 8 6 1 5 0 1 -1 0 1 -1 14 3 11 

1994 0 5 -5 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 0 8 -8 

1995 15 7 8 1 3 -2 0 1 -1 0 3 -3 16 14 2 

1997 18 4 14 8 2 6 1 0 1 0 0 0 27 6 21 

1998 12 7 5 5 4 1 5 0 5 0 0 0 22 11 11 

1999 6 13 -7 0 1 -1 3 0 3 0 2 -2 9 16 -7 

2000 11 11 0 2 7 -5 4 1 3 0 2 -2 17 21 -4 

2001 16 12 4 1 1 0 2 0 2 0 3 -3 19 16 3 

2002 16 10 6 5 4 1 0 1 -1 3 0 3 24 15 9 

2003 16 11 5 5 8 -3 3 0 3 0 0 0 24 19 5 

2004 14 9 5 5 5 0 3 0 3 5 3 2 27 17 10 

2005 11 2 9 0 3 -3 0 0 0 1 0 1 12 5 7 

2006 21 8 13 10 10 0 3 1 2 1 4 -3 35 23 12 

Total 184 129 55 58 58 0 34 8 26 21 18 3 297 213 84 

I: Immigració, E: Emigració, B: Balanç migratori 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Els moviments migratoris externs són importants en la dinàmica poblacional a Campllong, 
perquè les immigracions estan essent constants aquests últims anys, mentre que les 
emigracions són inexistents. En el període 2001-2005 van arribar 23 persones de l’estranger a 
viure al municipi, en canvi el nombre d’emigracions exteriors del municipi ha estat nul durant 
el període. Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya les 2 emigracions exteriors 
van ser cap a la resta d’Europa, mentre que de les 3 emigracions del 2006, una tenia com a 
destinació el continent africà, un altre a la Unió Europea i l’últim a la resta d’Europa.  

Taula 5.1-4: Migració exterior a Campllong. Període 2001-2006. 

 Immigracions Emigracions* Saldo 

2001 2 - - 

2002 7 0 7 

2003 5 0 5 

2004 4 0 4 

2005 2 0 2 

2006 3 0 3 

Total 23 0 21 
*No hi ha dades del nombre d’emigracions exteriors per l’any 2001. 
Font: Formulario de datos económicos y sociales de Caja España i IDESCAT. 
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El total de població de nacionalitat estrangera de l’any 2006 a Campllong, segons la fitxa 
municipal del Formulario de datos económicos y sociales de Caja España era de 20 habitants. 
La població estrangera majoritàriament era originària del continent europeu (17 habitants) i en 
menor nombre del continent americà (3 habitants). 

El creixement de la població positiu, segons la taula 5.1-5, del període 1986-2006 es deu a un 
saldo migratori important, principalment interior. El quinquenni amb major creixement és el 
2001-2006, seguit per el quinquenni 1996-2001, que acumulen pràcticament tot el creixement 
de població del període. En els quinquennis 1986-1991 i 1991-1996 el saldo migratori 
neutralitza els creixements naturals negatius, tot i que en el de 1991-1996 el creixement total 
resultant és igual a zero, encara que hauria de ser positiu ja que la població del 1996 respecte 
a la del 1991 és superior, però la manca de dades migratòries d’algun any del període deu 
haver condicionat el resultat. 

Taula 5.1-5: Creixement de la població (0/00) de Campllong. Període 1986-2006. 

Any Naixements Defuncions 
Creixement 
natural 

Saldo 
migratori 

Creixement 
total 

1986-1991 9,39 14,41 -5,02 8,76 3,70 

1991-1996 8,36 17,32 -8,96 8,96 0 

1996-2001 12,77 9,44 3,33 17,32 20,65 

2001-2006 12,78 6,97 5,81 33,40 39,21 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

5.1.3. Unitats domèstiques 

Les unitats domèstiques estan formades per una o més persones o grups, lligades per 
relacions de parentiu o per diversos tipus d’afinitat. 

El nombre d’habitants per llar familiar a Campllong és superior a la mitjana comarcal i 
catalana, segons ens indica la següent figura. L’any 1991 el nombre d’habitants per llar 
familiar de Campllong era de 3,3; el 1996 va baixar fins a 3 i, el 2001, fins els 2,93 habitants. 
El descens del nombre d’habitants per llar familiar al llarg d’aquests anys ha estat inferior al de 
la comarca del Gironès i Catalunya. 

Figura 5.1-8: Nombre d’habitants per llar familiar. Campllong. Anys 1991, 1996 i 2001. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Pel que fa a la distribució de les llars segons el nombre de persones que hi viuen, des de l’any 
1991 fins el 2001 hi ha hagut un canvi de tendència. Les llars amb 2 persones són les que han 
tingut un augment percentual més elevat, al voltant d’un 9%. Les llars unifamiliars i les de 4 
persones també han augmentat al llarg d’aquests 10 anys. Les llars amb 3 persones són les 
que han tingut un descens més marcat, al voltant del 15% i les llars amb més de 4 persones 
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han sofert una disminució al voltant del 5%. Les llars de 4 persones després que a l’any 1996 
baixessin un punt percentual respecte al 1991, el 2001 van augmentar un 5% respecte el 
1996. De la tendència d’aquests 10 anys es dedueix que les llars amb 1 i 2 persones seran les 
més representatives del municipi.  

Figura 5.1-9: Llars segons el nombre de persones. Campllong. Anys 1991, 1996 i 2001. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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5.2. Habitatge 

En aquest apartat es parlarà de les diferents tipologies d’habitatge del municipi de Campllong 
així com l’evolució del nombre d’habitatges, les característiques, i per últim, dels habitatges de 
protecció oficial del municipi. S’ha obtingut informació de diverses sèries temporals, algunes de 
les quals acaben a l’any 2001. Donat el creixement que el sector immobiliari ha experimentant 
en els darrers anys, es considera important poder revisar aquestes dades tan aviat com sigui 
possible.  

Segons el cens d’habitatge de l’any 2001, al municipi de Campllong hi havia 140 habitatges, 
dels quals 106 es destinaven a habitatge principal (75,71%), 21 a segona residència (15%) i 
13 a habitatges vacants (9,29%). Amb diferència, la tipologia principal d’habitatges de 
Campllong és la primera residència. Tot i no disposar de dades estadístiques recents sobre el 
nombre d’habitatges segons cada tipologia, es creu que en aquests últims anys com a 
conseqüència del boom urbanístic, tant els habitatges principals com el secundaris s’han vist 
incrementats en nombre. 

Figura 5.2-1: Habitatges segons tipologia. Campllong. Any 2001. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Segons el règim de tinença, entre els habitatges de primera residència, més de la meitat eren 
de compra, seguit dels habitatges de lloguer (que representaven una mica més del 20%) i dels 
habitatges en donació o herència (que representaven quasi un 17%). Per últim, 6 habitatges 
del municipi no estaven inclosos en cap de les categories de règim de tinença. No hi havia 
habitatges inclosos en la categoria de cedits gratuïtament o a baix preu. 

Figura 5.2-2: Habitatges principals segons el règim de tinença. Campllong. Any 2001. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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5.2.1. Evolució del nombre d’habitatges 

Pel que fa a l’evolució del nombre d’habitatges del municipi de Campllong, aquesta ha estat 
irregular en els diferents períodes. Mentre en el període 1986-1990 es van acabar de construir 
5 habitatges, en el següent període (1991-1995) se’n van construir 15, valor que va baixar en 
el període de 1996-2000 fins els 4 habitatges. Ha estat en el període del 2001-2005 quan el 
nombre d’habitatges acabats es va disparar fins arribar a 20 habitatges. Tot i l’evolució 
irregular del nombre d’habitatges acabats, el nombre d’habitants ha anat creixent de manera 
constant, amb una tendència més elevada en l’últim període. 

Figura 5.2-3: Construcció d’habitatges i evolució demogràfica. 
Campllong. Període 1984 – 2005. 
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Font: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. 

 

Durant el període dels anys 2000 al 2005, el nombre d’habitatges contractats ha estat 
irregular, amb alts i baixos segons l’any. Els anys amb més habitatges contractats són el 2001 
i el 2004 amb 8 i 11 habitatges respectivament. Els anys amb menor número d’habitatges 
contractats és el 2002 amb 3, mentre que l’any 2001 i 2003 els habitatges contractats són 4. 
El 2005, l’últim any de què se’n tenen dades, el número d’habitatges contractats va ser de 5. A 
partir del 2002 es desglossen els habitatges contractats entre nous i rehabilitats. 

Figura 5.2-4: Habitatges contractats. Campllong. Període 2000-2005. 
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Font: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. 

 

El nombre d’habitatges acabats durant el període dels anys 2000 al 2005 han estat bastant 
estables any a any, a excepció de l’any 2000 en què no hi va haver cap habitatge acabat. Els 
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altres anys els habitatges acabats han estat entre 3 i 4, mentre que en el 2005 es va arribar a 
5 habitatges acabats. A partir de l’any 2002 es desglossen els habitatges acabats entre nous i 
rehabilitats. 

Figura 5.2-5: Habitatges acabats. Campllong. Període 2000-2005. 
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Font: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. 

 

Segons el cens d’habitatges familiars segons tipologies de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
l’any 1981 hi havia al municipi 94 habitatges, que van augmentar fins a 120 l’any 1991 i en les 
últimes dades de l’any 2001 el cens va tornar a pujar fins els 140 habitatges. 

El tendència dels habitatges acabats al municipi de Campllong, aquest últims anys, ha estat 
d’un creixement estable, entre 3 i 5 habitatges per any. 

 

5.2.2. Característiques dels habitatges 

S’entén, per característiques dels habitatges, les dades referents al tipus d’habitatges, de 
dimensió, d’estat i de satisfacció. 

En els habitatges principals, els edificis amb 1 habitatge era la tipologia majoritària a 
Campllong, amb un 94,34% l’any 2001. La resta eren edificis amb 2 habitatges (5,66%). Si es 
té en compte l’evolució des de l’any 1991, el percentatge d’habitatges per edifici en els 
habitatges principals no ha variat molt. 

Taula 5.2-1: Habitatges per edifici en els habitatges principals. Any 2001. 

 1 habitatge 2 habitatges 
3 i més 

habitatges Total 

 100 6 0 

% 94,34 5,66 0 
106 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Pel que fa al nombre d’habitatges en els edificis i complexos d’edificis, el 2001, els edificis amb 
1 habitatge eren els principals en el conjunt del municipi, seguits molt de lluny per els edificis 
amb 0 habitatges i els edificis amb 2 habitatges. Els edificis amb 3 i més habitatges, el 2001 
eren inexistents a Campllong. 
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Taula 5.2-2: Habitatges en edificis i complexos d’edificis. Any 2001. 

 0 habitatges 1 habitatge 2 habitatges 
3 i més 

habitatges Total 

 29 134 3 0 

% 17,47 80,72 1,81 0 
166 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

5.2.2.1. Superfície dels habitatges 

Al l’any 2001, la majoria dels habitatges de Campllong tenien una superfícies útil de 130m2 o 
més (37,6%), seguit pels habitatges entre els 90 i els 109m2 de superfície útil (30,2%). Els 
habitatges de menys de 90m2 eren la minoria l’any 2001. Aquestes elevades superfícies dels 
habitatges són degudes a la tipologia rural de les edificacions, com són les masies i les cases 
rurals. 

Taula 5.2-3: Superfície útil dels habitatges (%) a Campllong. Any 2001. 

Superfície (m2) Campllong Gironès Catalunya 

fins a 49 2,8 2,1 4,2 

de 50 a 69 4,7 9,5 21,6 

de 70 a 89 7,5 28,1 30,6 

de 90 a 109 30,2 34,2 25,6 

de 110 a 129 16,9 10,7 7,7 

130 o més 37,6 15,2 10,2 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

5.2.2.2. Preu de l’habitatge 

Segons fonts de la Sociedad de Tasación, el preu mitjà de l’habitatge de nova construcció a la 
província de Girona el desembre del 2006 era de 2.182 €/m2, i de 2.324 €/m2 el juny del 
2007, amb un increment en aquests 6 mesos del 6,5%. En el cas de Girona, el preu dels 
habitatges de nova construcció el desembre del 2006 era de 2.574 €/m2 i de 2.784  €/m2 el 
desembre del 2007, amb un increment en aquests 12 mesos del 8,16%. A Salt, població 
limítrofa amb Girona, l’increment del preu mitjà dels habitatges de nova construcció d’aquest 
últim any ha estat més elevat que el de Girona, amb un 9,15%. 

A Campllong el preu dels habitatges de compra és d’uns 2.444 €/m2, segons els habitatges de 
compra que es poden trobar a la web especialitzada en habitatge, a març de 2008, 
www.punthabitatge.cat. Els preus de Campllong es troben per sota els preus de la ciutat de 
Girona i per sobre els preus de Salt i de la província de Girona. 

Per manca de dades, més concretes, referents al municipi de Campllong, s’han mostrat els 
preus de la ciutat de Girona i Salt com a exemple de poblacions de la mateixa comarca del 
Gironès i pròximes al municipi d’estudi.  

Taula 5.2-4: Preu dels habitatges de nova construcció (Valor mig €/m2).  
Anys 2006 i 2007. 

 Girona Salt Província Girona 

desembre 2007 2.784 2.100 - 

juny 2007 2.723 2.097 2.324 

desembre 2006 2.574 1.924 2.182 

variació (2006-2007) 8,16% 9,15% 6,5% 
Font: Sociedad de Tasación. 
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5.2.2.3. Habitatges de protecció oficial 

Un habitatge protegit és aquell que ha rebut finançament i ajuts públics i que està subjecte al 
règim jurídic que preveu la seva qualificació. Els habitatges de preu concertat són habitatges 
que l'Administració ha qualificat com a tals, amb l'objectiu que es venguin o es lloguin a un 
preu inferior al de l'habitatge lliure però superior al de l'habitatge de protecció oficial. 

Segons el Pla pel Dret a l’Habitatge 2004-2007, el municipi de Campllong es situa a la zona 
geogràfica D, a on el preu màxim de venda dels habitatges amb protecció oficial és de: 

• 1.310,40 €/m2 útil d’habitatge pel preu concertat 

− 655,20 €/m2 de garatge i traster vinculat/s 

� 1.164,80 €/m2 útil d’habitatge pel règim general i habitatges protegits. 

o 698,88 €/m2 de garatge i traster vinculat/s 

� 1.019,20 €/m2 útil d’habitatge pel règim especial 

o 611,52 €/m2 de garatge i traster vinculat/s 

 

En el Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-2016, la Generalitat de Catalunya es compromet a 
revisar les zones de preus de l’habitatge protegit, proposant l’equiparació de la zona D (a on es 
troba Campllong) amb la zona C, per absorbir l’augment de costos generats per la implantació 
del Codi tècnic de l’edificació en els trams de preus més baixos. 

Els objectius del Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-2016, que fan referència a la protecció 
oficial, són: 

• Objectiu 1.1: Mobilitzar sòl per a 250.000 habitatges amb protecció oficial 

• Objectiu 1.2: Construir 160.000 habitatges amb protecció oficial, dels quals 50.000 en 4 
anys 

• Objectiu 3.2: Millorar l’accessibilitat dels habitatges per a 35.000 persones amb diversitat 
funcional, mitjançant: 

− Promoció de 5.000 habitatges adaptats amb protecció oficial 

 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Campllong proposa per les actuacions assenyalades 
en la següent taula la reserva del 20% del sostre residencial per a la construcció d’habitatge 
protegit, que caldrà compartir entre l’iniciativa privada i pública en proporció a l’aprofitament 
dels sectors. Aquestes reserves són: 

Taula 5.2-5: Reserves d’habitatge protegit a Campllong. Any 2006. 

Actuacions en sòl urbà no 
consolidat 

Sostre màxim 
(m2) 

Sostre hab. 
protecció 

pública (m2) 

Núm. màxim 
habitatges 

Polígon d’actuació urbanística núm. 1 
La Torre 9.506 1.901 23 

Polígon d’actuació urbanística núm. 4 
Camí del Remei 

1.839 368 4 

Polígon d’actuació urbanística núm. 5 
Can Pou 

2.503 501 6 

Polígon d’actuació urbanística núm. 7 
Carrer del Cementiri 

4.690 938 11 

Actuacions en sòl urbanitzable    

Sector residencial núm. 1  

Riera de Campllong 
25.699 5.140 64 

Total actuacions 44.237 8.848 108 
Font: POUM (Text refós), Ajuntament de Campllong. 2006 
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El POUM de Campllong, també proposa en el sòl urbà consolidat una reserva concreta per la 
construcció d’habitatges de protecció pública sobre un terreny municipal, situat a l’illa 
delimitada pels carrers de l’església, la rectoria, el pavelló i la riera de Campllong. En aquesta 
actuació contemplada a l’agenda de les actuacions pel 2007, es preveu un sostre destinat a 
habitatges protegits de 1.168 m2 que permet un mínim de 8 habitatges protegits. 

El Ple municipal de Campllong va aprovar, el 22 de març de 2007, les Normes particulars per 
regir el procés d’adjudicació de la promoció de 9 habitatges protegits, en un solar de propietat 
municipal situat al c/de l’Església. El mes de desembre de 2007 l’Ajuntament va concedir la 
llicència urbanística per a la construcció d’aquests 9 habitatges protegits. D’aquests habitatges, 
6 es destinaran a la venda amb protecció oficial i 3 més, a l’opció de lloguer social. 

5.2.2.4 grau de conservació 

El grau de conservació dels edificis del municipi de Campllong per l’any 2001 dista força 
d’arribar als nivells del conjunt de la província de Girona. Campllong té uns percentatges més 
elevats en edificacions amb estat ruïnós i deficient, mentre que més baixos en edificacions 
amb estat dolent i també bo. La rehabilitació d’algunes d’aquestes edificacions amb mal estat 
pot ajudar a modificar els percentatges i acostar Campllong a uns millors percentatge en 
edificacions amb un estat bo. 

Taula 5.2-6: Estat de conservació dels edificis destinats principalment a vivendes (%). 
Any 2001. 

 Ruïnós Dolent Deficient Bo 

Campllong  

(137 edificis) 
1,46 0,73 12,41 85,40 

Província de Girona 
(187.619 edificis) 

0,92 1,31 5,45 92,32 

Font: Instituto Nacional de Estadísitica (INE). 2008 
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5.3. Telecomunicacions i connectivitat 

5.3.1. Evolució i característiques de les telecomunicacions 

Pel que fa a les característiques de les telecomunicacions existeix una cobertura regular a tot 
el municipi de Campllong. En el nucli de Campllong i els seus veïnats es disposa de cobertura 
de Televisió Digital Terrestre (TDT) i de televisió analògica. Es preveu que el desplegament de 
la TDT estigui plenament operatiu a Campllong i a la comarca del Gironès el 1r semestre del 
2008. 

Pràcticament, en la totalitat del municipi hi ha una bona recepció de cobertura de telefonia 
mòbil, però amb la finalitat de maximitzar l'extensió del servei de telefonia mòbil en el territori 
català, la Generalitat de Catalunya continua treballant en el disseny i instal·lació de noves 
infraestructures de telecomunicacions. La promoció de l'accés a la telefonia mòbil a les zones 
amb baixa densitat de població és un projecte articulat per la Secretaria de Telecomunicacions 
i Societat de la Informació (STSI), el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació (CTiTI) i les administracions públiques i ajuntaments del territori, que té com a 
objectiu el desplegament d'un seguit d'equipaments específics (repetidors rurals de telefonia 
mòbil), amb capacitat per oferir serveis GSM i GPRS de qualitat en nuclis de població de menys 
de 500 habitants. Aquest projecte forma part del Pla Director d'Infraestructures de 
Telecomunicacions (PDIT) que marca les línies estratègiques de la Generalitat de Catalunya en 
matèria de telecomunicacions. 

Pel que fa a l’internet, en els gràfics següent (figura 5.3-1 i 5.3-2) es pot observar com ha 
anat augmentant l’ús d’aquest mitjà de comunicació en els últims anys, això demostra la 
necessitat d’aquest mitjà de comunicació per a moltes persones, negocis, etc. 

Figura 5.3-1: Evolució de l’ús d’Internet a Catalunya. Període 2004-2007. 

 
Font: Estadístiques de la Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya. 
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Figura 5.3-2: Principals usos d’Internet. Any 2005. 

 
Font: Estadístiques de la Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya, 2005. 

 

Actualment, el desplegament i explotació de la xarxa a Catalunya s'està fent mitjançant el 
sistema WiMAX (estàndard de transmissió inalàmbrica de dades), sistema que dóna cobertura 
a Campllong, una tecnologia via ràdio de nova aparició que incorpora millores en capacitat de 
cobertura i aporta nous serveis com la telefonia IP, que converteix l’ordinador en un telèfon i 
que permet realitzar trucades des de xarxes que utilitzen el protocol de comunicació IP 
(Internet Protocol). La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació està 
avaluant noves actuacions en el marc del Projecte Banda Ampla Rural per tal de cobrir totes 
les poblacions a partir de 50 habitants. El projecte de Banda Ampla Rural, que s’està portant a 
terme per fases, va començar l'any 2004. La segona fase, que va acabat a finals del 2007, té 
la voluntat de donar cobertura a les entitats de població de més de 100 habitants i caps de 
municipis de les comarques de Girona, comarques de la Catalunya Central i les d'àmbit 
metropolità. 

Figura 5.3-3: Evolució de l’accés a la banda ampla. Període 2003-2007. 

 
 0 – 49%    50% – 59%    60% – 69%    70% - 89%    90% - 100% 

Font: Generalitat de Catalunya. 
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Com es pot observar a la comarca del Gironès disposa d’una bona cobertura de banda ampla, 
amb més del 90% dels nuclis coberts, pel bon i total funcionament d’internet. 

 

La constant evolució de les tecnologies disponibles actualment ha ampliat de manera notable 
l’oferta de programes de televisió i ràdio, i d’altres serveis de telecomunicació, com són la 
connexió a Internet o el servei per cable. Per tal de garantir l’accés dels ciutadans a tot aquest 
ventall d’oportunitats, en els darrers anys s’està treballant en l’adequació dels habitatges pel 
que fa a la seva infrastructura de telecomunicacions. Una ICT (Infraestructura Comuna de 
Telecomunicacions) és la instal·lació que, emplaçada a l’interior dels edificis, permet l’accés 
efectiu, lliure i de qualitat als diversos serveis de telecomunicacions. Els edificis de nova 
construcció, o aquells sotmesos a gran rehabilitació, han de comptar d’una ICT en el moment 
del lliurament dels habitatges als propietaris i, en conseqüència, han de preveure la recepció 
dels serveis de telecomunicació. 

Figura 5.3-4: Infrastructura Comuna de Telecomunicacions als 
habitatges catalans. Any 2005. 

 
Font: Estadístiques de la Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya, 2005. 

 

La millora de les infraestructures de telecomunicacions és una de les prioritats de la 
Generalitat de Catalunya. Entre d'altres, les actuacions més destacades són:  

• Projecte RADIOCOM: Projecte per promocionar la instal·lació d'emplaçaments així com 
facilitar la construcció de torres de radiocomunicacions que permetin oferir serveis de 
comunicacions electròniques per mitjà de tecnologies de ràdio. (Internet, telefonia mòbil, 
ràdio, televisió i entroncament de xarxes corporatives de les administracions). 

• Ens Gestors d'Infraestructures, ITCat (Infraestructures de Telecomunicacions a 
Catalunya): La Generalitat de Catalunya i el consorci local Localret, van signar un conveni 
al desembre de 2005, per la constitució d'un consorci per a la gestió de les 
infraestructures de telecomunicacions de la Generalitat i dels municipis membres del 
consorci Localret, així com per la promoció de la implantació i gestió integrada d'una 
xarxa de comunicacions electròniques a tot el territori de Catalunya. 

L'ens Gestor d'Infraestructures, ITCat (Infraestructures de Telecomunicacions a 
Catalunya), neix amb l'objectiu de gestionar de forma integrada les infraestructures de 
telecomunicacions, posar en valor aquestes infraestructures públiques actualment 
existents, constituint una finestreta única de cara als operadors de serveis, i posar a 
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disposició dels operadors de telecomunicacions una xarxa d'alta capacitat en condicions 
d'infraestructura oberta. 

• Cablejat escoles i biblioteques: La Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departament 
d'Educació i Universitats i de Presidència, on s'adscriu el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació (CTTI), durà a terme el cablatge de 2.001 centres educatius 
públics durant els anys 2006-2008, per fer arribar Internet de banda ampla a tots els 
espais dels centres, dins l'anomenat Projecte Heura. 

• FITH: Projecte per fer arribar la fibra òptica fins a les llars (Fiber To The Home) en una 
prova pilot al municipi de Callús (Bages). 

• Potenciació de les comunicacions electròniques als polígons industrials: Aquesta iniciativa, 
prioritària per impulsar l'accessibilitat del país, té com a objectiu diagnosticar la situació 
de les telecomunicacions als polígons industrials d'arreu de Catalunya. Pretén, entre 
d'altres, identificar oportunitats i potenciar l'arribada de diferents tecnologies als polígons 
industrials per tal de fomentar la competència entre operadors per oferir el servei de 
banda ampla.  

• Torres singulars: La construcció de torres singulars de telecomunicacions, especialment a 
les zones amb més antenes emissores/receptores té com a objectiu millorar l'eficiència 
dels equipaments de radiocomunicacions existents al territori, agrupar les diferents torres 
de telecomunicacions existents i ordenar les infraestructures de radiocomunicacions. 

 

També s’està treballant des de l’administració autonòmica amb El Pla d'Ordenament Ambiental 
d'Infraestructures de Radiocomunicacions (POAIR), que té com a objectiu ordenar les 
infraestructures de radiocomunicacions (existents i de futura creació) en zones no urbanes i 
promoure la seva compartició. El POAIR esdevé, amb la intervenció d'ajuntaments, consells 
comarcals, operadors, Localret i la Generalitat de Catalunya, l'eix vertebral d'articulació en la 
planificació i gestió de les torres de telecomunicacions. El pla permet obtenir la llicència 
urbanística, facilitar l'obtenció de llicència d'obres i proposa mesures de correcció per aquelles 
torres que es qualifiquin amb un impacte paisatgístic sever. 

A l’apartat 5.3.3 s’acabarà de concretar la informació sobre les dades referents a la cobertura 
de les telecomunicacions per el municipi de Campllong. 

 

5.3.2. Infraestructures de les telecomunicacions 

La Direcció General d’Infrastructures de Telecomunicacions, adscrita al Departament de 
Governació i Administracions Públiques, disposa de mapes comarcals que donen informació 
sobre els serveis de televisió analògica i digital que es poden rebre arreu del territori de 
Catalunya. No s'inclouen canals de televisió local. Aquests mapes inclouen la ubicació dels 
centres emissors que donen servei a la zona, amb informació dels canals utilitzats. 
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Figura 5.3-5: Servei de televisió analògica i digital a la zona del Gironès. Any 2007. 

 
Font: Direcció General d’Infrastructures de Telecomunicacions. Departament de Governació i Administracions 
Públiques, 2007. 

 

El centre emissor, o repetidor de televisió digital i analògica principal de la comarca del Gironès 
es situa a Rocacorba, des d’on dóna cobertura a bona part de la província de Girona, com és el 
cas del municipi de Campllong. 

Pel que fa a les antenes de telefonia mòbil, aquestes tenen entre 1 i 3 metres de longitud 
aproximadament, són de metall i sovint s’instal·len sobre un suport de ferro, i han de complir 
amb tota una legislació europea (Recomanació 1999/519/CE relativa a l’exposició del públic en 
general, a camps electromagnètics), estatal (Reial Decret 1006/2001 sobre emissions 
radioelèctriques) i autonòmica (Decret148/2001 d’ordenació ambiental de les instal·lacions de 
telefonia mòbil).  

Els organismes gestors són: la Secretaria de Telecomunicacions i societat de la Informació 
(Departament de Governació i Administracions Públiques), la Direcció General de Qualitat 
Mediambiental, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Centre de Telecomunicacions 
Tecnologies de la Informació i la participació del consorci local Localret. 

En el municipi de Campllong no s’hi ubica cap antena de telefonia mòbil. 

Pel que fa a les telecomunicacions radiofòniques, a Campllong no hi ha cap emissora de ràdio 
local. 

Com a altaveu de l’activitat municipal de l’Ajuntament de Campllong, el consistori publica un 
butlletí electrònic trimestral d’informació municipal de nom “El gra i la palla”, que es pot 
descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament de Campllong en format .pdf. 

 

5.3.3. Accessibilitat territorial als mitjans 

El municipi en general té una bona accessibilitat territorial als mitjans de telecomunicació. Pel 
que fa a la premsa escrita el municipi té accés als diaris comarcals, regionals, nacionals i 
estatals. 
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Pel que fa a les emissions de senyals de televisió analògica, el senyal arriba a la totalitat 
de la superfície del municipi. El senyal de la cobertura de la TDT de la Televisió de Catalunya 
és extensible a tot el municipi. 

Figura 5.3-6: Cobertura de televisió al municipi de Campllong. Any 2007. 

 
Font: Hipermapa. Generalitat de Catalunya, 2007. 

 

La cobertura de telefonia mòbil d’emergència, telèfon 112, és extensiva en tot el municipi 
de Campllong, inclosos els diferents veïnats. El telèfon 112 és únic per a tot l’àmbit europeu i 
amb resposta immediata les 24 hores del dia, centralitza totes les trucades d'emergència: 
serveis públics d’urgències sanitàries, d'extinció d'incendis i salvaments, de seguretat 
ciutadana i de protecció civil. 

Figura 5.3-7: La cobertura de telefonia mòbil d'emergències 112. 
Campllong. Any 2007. 

 
Font: Hipermapa. Generalitat de Catalunya, 2007. 

 

No hi ha problemes de recepció de cobertura de telefonia fixa i mòbil al municipi ni tampoc 
d’accessibilitat a les diferents emissores de ràdio. 

Cobertura televisió analògica TV3 

 

Cobertura TDT TVC actual 
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 I finalment, pel que fa a les comunicacions d’internet, segons el cercador de cobertura de 
banda ampla que disposa la Generalitat de Catalunya, al municipi de Campllong hi ha la 
següent cobertura: 

Taula 5.3-1: Cobertura de banda ampla al municipi de Campllong. Any 2007. 

Nucli població 
Cobertura 

Banda Ampla 

Cobertura 

ADSL 

Cobertura 

WIMAX 

Disponibilitat 
comercial 
servei 

WIMAX 

Campllong SI NO Cobert Ja disponible 

NOTA SOBRE LA COBERTURA ADSL: La disponibilitat del servei ADSL de Telefónica es considera "SÍ" 
quan el percentatge de cobertura al nucli és superior al 90%, mentre que es considera "PARCIAL" si 
aquest percentatge de cobertura és inferior al 90%. "NO" indica que no hi ha cobertura ADSL. (Dades 
actualitzades l'abril de 2007 i obtingudes a través del Programa d'extensió de la banda ampla - PEBA).  
NOTA SOBRE LA COBERTURA WiMAX: La cobertura del servei WiMAX d'Iberbanda es considera "SÍ" 
quan més del 75% del nucli de població ja té cobertura del servei; "PARCIAL" quan el percentatge de 
cobertura al nucli es troba entre el 50% i el 75%; "EN EXECUCIÓ" si hi ha previsió de cobertura del 
nucli de població durant les fases I o II del projecte Banda Ampla Rural (BAR), i "NO" quan la cobertura 
és inferior al 50% del nucli de població o no està previst donar-hi cobertura en les fases esmentades del 
projecte BAR. La indicació "EN ESTUDI" vol dir que la cobertura del nucli està en fase de planificació i 
viabilitat tècnica. 
Tant la informació que es publica sobre la cobertura ADSL i la cobertura WiMAX, cal 
considerar-la com a orientativa. Per confirmar la viabilitat de qualsevol dels dos serveis d'accés a la 
banda ampla, sempre caldrà que un tècnic de l'empresa que els presta comprovi que des de la ubicació 
on es troba l'usuari es rep correctament el senyal ADSL o WiMAX. 
Font: Generalitat de Catalunya. Data d'actualització: 31 de octubre de 2007. 

 

Figura 5.3-8: Cobertura del senyal WiMAX al municipi de Campllong. Any 2007. 

 
Font: Hipermapa. Generalitat de Catalunya, 2007. 

 

Com es pot observar a la figura anterior, la cobertura d’internet per WiMAX (sense fils) al 
municipi és superior al 75% del territori, només en dos espais no habitats no hi arriba la 
cobertura WIMAX. La cobertura ADSL en el municipi és deficient i l’Ajuntament ha rebut moltes 
queixes dels veïns del municipi per la negativa d’instal·lació per part de la companyia 
Telefònica de les línies de telefonia fixa particulars, al·legant entre d’altres coses que la zona 
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es troba sense xarxa. Moltes vegades la línia d’ADSL es desconnecta i afecta a usuaris i 
empreses del municipi. 

 

No es tenen dades relatives al nombre d’ordinadors per llar a Campllong, així com les dades de 
connexió a internet, número de mòbils i banda ampla. Aquestes dades només es troben 
publicades per al conjunt de la comarca i de Catalunya. Com es pot veure en la següent taula, 
la comarca del Gironès, en general es troba per sota els valors de la mitjana catalana pel que 
fa a equipaments de tecnologies de la informació i la comunicació. Només amb el percentatge 
de la tinença de mòbil, la comarca del Gironès es troba per sobre de Catalunya.  

 

Taula 5.3-2: Equipament en TIC al Gironès i Catalunya (% llars). Any 2006. 

 
tinença 

d’ordinador 
connexió a 
internet mòbil banda ampla 

Gironès 59 42,3 87,2 25,9 

Catalunya 59,5 52,9 85,2 49,5 
Font: Departament de Govern i Administracions Públiques. Societat de la Informació, 2006.  

 

En el municipi de Campllong no està implantat l’e-TRAM, un gestor de tràmits entre els 
ciutadans i l’ajuntament, que permet als ajuntaments la possibilitat d’oferir des del seu web 
gairebé 40 tràmits diferents. 

 

L’Any 2005 es va presentar Campllong Sense Fils, una connexió a internet a 256 kbps, les 24 
hores del dia i sense línia telefònica, tot per 9€ al mes. El sistema Sense Fils permet la 
connexió a través d'ones, per la qual cosa és necessari instal·lar una antena per rebre'n el 
senyal. La instal·lació de la xarxa està a càrrec de l'empresa GESMEDIA Gestions Multimèdia, i 
està subvencionada per l'Ajuntament. 

 

5.3.4. Usabilitat i nivell de satisfacció 

No s’han obtingut dades sobre la usabilitat i el nivell de satisfacció referent a les 
telecomunicacions en el municipi de Campllong. A nivell comarcal es disposa de l’estadística 
sobre els principals usos d’internet l’any 2006. Els percentatges es troben per sota de la 
mitjana catalana en tots els casos, excepte en les compres a través d’internet. 

Taula 5.3-3: Principals usos d’internet al Gironès i Catalunya (% persones de 15 anys i més) 

 correu electrònic xat compres oci 

Gironès 36,1 15,4 22,1 17,8 

Catalunya 39,2 15,9 20,4 22,5 
Font: Departament de Govern i Administracions Públiques. Societat de la Informació, 2006. 

 

5.3.5. La gestió globalitzada de les telecomunicacions 

Per gestió de les telecomunicacions s’entén totes aquelles accions que permeten planificar, 
dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes o plans de telecomunicacions. 

Campllong Sense Fils és una gestió globalitzada per estendre el servei de connexió a Internet a 
tota la població, per part de l’Ajuntament de Campllong. 
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Des de la web www.campllong.org, el portal de l’Ajuntament de Campllong, es posa a 
disposició de tots els internautes la versió de la revista trimestral d’informació municipal “El 
gra i la palla” en format pdf. 

 

5.3.6. Aspectes de connectivitat supramunicipal 

Per connectivitat supramunicipal s’entén la disponibilitat a accedir a les xarxes de 
telecomunicacions per part dels ciutadans de Campllong. 

Els ciutadans de Campllong tenen moltes dificultats per obtenir una bona connexió d’ADSL, 
degut a la poca cobertura de la xarxa i als diferents problemes tècnics que provoquen caigudes 
de la connexió, tal i com s’ha descrit a l’apartat 5.3.3. 

Els ciutadans de Campllong disposen d’una bona cobertura de la xarxa WIMAX, de telefonia 
mòbil, de ràdio i de tots els mitjans de comunicació de ràdio, premsa i televisió tant digital 
com analògica. 

 

5.4. Salut i protecció social 

En aquest punt es tracten els serveis sanitaris de proximitat del municipi de Campllong, així 
com diferents variables relatives a aquests serveis sanitaris i a la salut de la població. També 
es tracta l’actuació dels serveis al municipi de Campllong. 

5.4.1. Serveis sanitaris 

El municipi de Campllong es troba inclòs a la Regió Sanitària de Girona i, concretament, forma 
part de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Cassà de la Selva. La població de referència del 
CATSALUT pel 2007 a l’ABS de Cassà de la Selva, era de 27.206 persones. L’àmbit territorial 
d’aquesta ABS són els municipis de Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Llagostera, Quart, 
Riudellots de la Selva, Llambilles, Campllong i Sant Andreu Salou. 

El municipi de Campllong no disposa de cap espai (Centre d’Atenció Primària o Consultori 
Local) a on l’Equip d’Atenció Primària de Cassà de la Selva doni servei. L’Ajuntament de 
Campllong, en data de setembre de l’any 2007 va acordar sol·licitar al delegat territorial de 
Salut, o altra autoritat que correspongui en aquest Departament, la previsió necessària per la 
d’un consultori mèdic, i això tant en els aspectes referits al finançament de les obres 
d’adequació dels espais i dependències oportunes, com el seu equipament amb material i 
utillatge suficient i adscripció dels professionals necessaris. Es proposa la ubicació d’aquest no 
servei en les dependències de la rectoria, un cop el Bisbat de Girona accepti la permuta per 
poder disposar de l’espai.18 

Actualment, per accedir a les consultes mèdiques, la població de Campllong s’ha de desplaçar 
al Consultori Local de Riudellots de la Selva o al CAP de Cassà de la Selva. El CAP de Cassà de 
la Selva disposa del servei d’Equip d’Atenció Primària (EAP) i del servei d’Atenció Continuada.  

L’horari d’atenció al públic del Consultori Local de Riudellots de la Selva és els dilluns i 
dimecres de 14:00h del migdia a 21:00h del vespre i, els dimarts, dijous i divendres de 8:00h 
del matí a 15:00h del migdia. L’horari d’atenció al públic de l’Equip d’Atenció Primària al CAP 
de Cassà de la Selva és de dilluns a divendres de 8:00h del matí a 21:00h del vespre. A més, 
el Servei d’Atenció Continuada del CAP de Cassà de la Selva dóna assistència mèdica de dilluns 
a divendres de 21:00h del vespre a 8:00h del matí i les 24 hores dels dissabtes i festius. 

A la memòria del 2006 de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), per una població assignada 
de 25.776 persones, l’equip del CAP de Cassà de la Selva constava d’un equip de metges de 

                                           
18 Extret de la publicació trimestral “El gra i la Palla”. Pàg. 2 (ple ordinari del 27 de setembre del 2007). Gener 208. Campllong 
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Medicina General, d’Odontologia, de Pediatria i de Ginecologia. A més, consta de personal 
d’infermeria, de llevadora i d’atenció a l’usuari. El Consultori Local de Riudellots de la Selva, en 
l’horari d’obertura setmanal s’hi desplacen, des del CAP de Cassà de la Selva, un metge de 
Medicina General, una persona d’infermeria i un metge de Pediatria. 

El CAP de Cassà de la Selva consta de 9 consultes de medicina general, 4 sales de 
tractament/consulta d’infermeria, 3 consultes d’infermeria, 6 boxs polivalents, 1 sala de 
conservació de mostres, 1 consulta de pediatria, 1 consulta d’infermera de pediatria, 1 
consulta d’odontologia, 1 treball d’odontologia i 2 sales de consulta polivalent. L’ABS de Cassà 
de la Selva també disposa d’un Centre de rehabilitació extrahospitalària, tant en rehabilitació 
ambulatòria com en logopèdia. 

Algun dels programes de salut i de prevenció implantats en el CAP de Cassà de la Selva són: 

• Programa del nen sa 

• Extraccions de sang en els centres 

• Cures 

• Tractaments 

• Vacunacions infantils i de l’adult 

• Atenció continuada 

• Medicació amb targetes de crònics 

• Programa d’atenció a domicili 

• Programa de salut buco-dental 

• Detecció de risc cardio-vascular 

• Detecció de risc de polimedicació 

• Programa recomanació prova HIV a pacients de risc 

• Abordatge de la violència de gènere i maltractaments infantils 

• Prevenció precoç de l’arteriopatia diabètica 

 

L’hospital de referència de l’ABS de Cassà de la Selva és el Parc Hospitalari Martí i Julià 
(Hospital de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya – XHUP), al municipi de 
Salt. 

5.4.2. Ús dels serveis mèdics i grau de satisfacció sanitària 

No es tenen dades específiques de l’ús dels serveis mèdics per part de la població de 
Campllong distingint entre ambdós centres esmentats, però si del conjunt de l’ABS de Cassà 
de la Selva, que és el que utilitzen els habitants de Campllong. 

Taula 5.4-1: Ús dels serveis mèdics. Visites a l’ABS Cassà de la Selva.  
Període 2004-2006. 

 2004 2005 2006 

Població assignada 23.430 - 25.776 

activitat ordinària 148.396 164.549 168.725 

Medicina general 121.370 138.661 141.531 

Pediatria 21.307 19.769 21.416 

Odontologia 5.719 6.119 5.778 

atenció continuada 8.177 8.990 21.691 

realitzada al CAP 7.710 8.476 20.714 

realitzada al domicili 467 514 977 

urgències 25.848 33.473 34.504 

en horari laboral 9.134 14.074 12.813 

en atenció continuada 16.714 19.399 21.691 
Font: Institut d’Assistència Sanitària. Àmbit Territorial Girona, memòries 2005 i 2006. 
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Pel que fa al grau de satisfacció sanitari no es tenen dades específiques per l’ABS de Cassà de 
la Selva, però si del conjunt de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) per la Regió Sanitària de 
Girona, de la qual en depèn l’ABS de Cassà de la Selva. 

Taula 5.4-2: Satisfacció Sanitària IAS Regió de Girona. Anys 2006 i 2005. 

 
Núm. d’agraïments i 

suggeriments Núm. de queixes 

 2005 2006 2005 2006 

Atenció especialitzada 2 70 285 284 

Atenció sociosanitària 2 0 2 1 

Atenció salut mental 2 1 47 16 

Atenció primària 0 0 176 82 

Atenció social 0 0 0 0 

Total 6 71 510 383 
Font: Institut d’Assistència Sanitària. Àmbit Territorial Girona, memòria any 2006. 

 

5.4.3. Consum farmacèutic i automedicació 

En el municipi no hi ha cap farmàcia. Les farmàcies més properes es localitzen a Riudellots de 
la Selva i a Cassà de la Selva, amb una i tres farmàcies respectivament. Segons el Col·legi de 
farmacèutics de Girona, les 3 farmàcies de Cassà de la Selva s’alternen per prestar el servei de 
farmàcia de guàrdia els 7 dies de la setmana. 

A l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l’any 2006, se n’extreu que el consum de 
medicaments a la Regió Sanitària de Girona (57,5%) és inferior respecte el conjunt de 
Catalunya (61,3%), segons un article del dimarts 23 d’octubre de l’any 2007 publicat al Diari 
de Girona. 

No hi ha dades específiques referents al municipi de Campllong, però rés fa pensar que el 
consum farmacèutic i el grau d’automedicació no entrin en la normalitat dels índex de la resta 
de Catalunya. 

 

5.4.4. Principals factors de risc i causes de mortalitat 

No es disposen de dades de Campllong respecte als factors de risc i les causes de mortalitat. 
Pel que fa a la comarca del Gironès i a la Regió Sanitària de Girona es disposen de dades 
referents a l’índex de mortalitat estàndard i concretament a la Regió Sanitària de Girona es 
disposen de dades sobre les principals causes de defunció. 

L’índex de mortalitat estàndard (IME) que valora el pes de la mortalitat de la Regió Sanitària 
de Girona i el Gironès respecte al conjunt de Catalunya (%). Per sexe al Gironès (Any 2005) és 
de 99,88 per els homes, i de 101,51 per les dones. Aquests valors ens indiquen que és més 
baix en els homes que en les dones. Comparant-ho amb la Regió Sanitària de Girona (IME de 
95,7 per els homes i de 101 per les dones) els homes i les dones de la comarca del Gironès 
tenen un IME més alt que el conjunt de la Regió Sanitària de Girona. 

La taxa de mortalitat anual l’any 2005, a la Regió Sanitària de Girona, va ser de 844,22 dones 
per cada 100.000 habitants i, de 912,19 homes per cada 100.000 habitants. 
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Figura 5.4-1: Índex de mortalitat estàndard. Gironès i Regió Sanitària de Girona. Any 2005. 
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Font: Servei d’Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris.  
Departament de Salut, 2005. 

 

Les principals causes de defunció a la Regió Sanitària de Girona l’any 2005, eren les malalties 
del sistema circulatori, els tumors i les afeccions a l’aparell respiratori. La major part 
d’aquestes malalties afecten les franges d’edat avançades; a excepció de les externes, que 
afecten a totes les franges d’edat i, les malalties dels sistemes circulatori, respiratori i els 
tumors que també es donen en franges d’edat de gent jove. Les malalties que afecten amb 
especial incidència la franja d’edat més petita dels menors d’1 any són les congènites i 
perinatals. 

Figura 5.4-2: Defuncions per malaltia a la Regió Sanitària de Girona. Any 2005. 
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Font: Servei d’Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris. Departament de Salut, 2005. 
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Taula 5.4-3: Primeres causes de defunció per grups d’edat i sexe. Regió Sanitària de 
Girona. Any 2005. 

Dones Homes 
Grup d’edat 

Causes Taxes* Causes Taxes* 

<1 
Perinatal 

Congènites 

82,83 

82,83 

Perinatal 

Congènites 

182,82 

130,58 

1-4 Externes 14,97 Circulatori 7,07 

5-14 
Externes 

Nerviós 

6,76 

3,38 

Tumors 

Externes 

3,18 

3,18 

15-24 
Externes 

Tumors 

22,80 

5,70 

Externes 

Mal definides 

70,20 

8,10 

25-34 

Externes 

Tumors 

Nerviós 

22,86 

5,72 

5,72 

Externes 

Circulatori 

Tumors 

52,79 

10,22 

10,22 

35-44 
Tumors 

Externes 

22,47 

10,21 

Tumors 

Externes 

37,45 

37,45 

45-54 
Tumors 

Circulatori 

77,61 

24,25 

Tumors 

Circulatori 

191,28 

72,31 

55-64 
Tumors 

Circulatori 

229,37 

40,30 

Tumors 

Circulatori 

393,75 

167,42 

65-74 
Tumors 

Circulatori 

399,74 

283,45 

Tumors 

Circulatori 

973,93 

565,77 

75-84 
Circulatori 

Tumors 

1.348,62 

808,29 

Tumors 

Circulatori 

1.889,42 

1.828,46 

>84 
Circulatori 

Respiratori 

7.015,79 

1.691,31 

Circulatori 

Respiratori 

6.170,21 

3.457,45 
Font: Servei d’Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris. Departament de Salut, 2005. 
* Taxes per 100.000 habitants. 

 

Les lesions mortals per accident de treball durant la jornada, l’any 2002 al Gironès en van ser 
7 (10 per cada 100.000 persones), mentre que al conjunt de la Regió Sanitària de Girona eren 
de 12,3 per cada 100.000 persones. Les lesions mortals per accident de treball in itinere 
(desplaçament del treballador des del seu domicili fins el lloc de treball i viceversa), al Gironès, 
en van ser 3 (4,3 per cada 100.000 habitants), mentre que a la Regió Sanitària de Girona eren 
del 6,7 per 100.000. 

 

5.4.5. Serveis socials i recursos d’atenció ciutadana 

Els Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP), coordinats pel Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt, tenen l’objectiu de vetllar pel benestar social de tots els veïns dels diferents 
municipis i afavorir la integració de les persones, les famílies i els grups socials. El SSAP està 
dividit en Unitats Bàsiques d’Atenció Social Primària (UBASP). Campllong està integrat en el 
sector que comprèn l’UBASP IV que té la seva seu a Cassà de la Selva. 

L’equip professional de l’UBASP IV està format per un treballador social, un educador social i 
un suport administratiu. Durant l’any 2007 a Campllong, s’han realitzat dues reunions al mes 
de gener, dues reunions al març i dues reunions a l’octubre de l’equip de professionals dels 
serveis socials que es desplacen al municipi de Campllong per tractar amb la població a qui fan 
el seguiment. Els anys anteriors les reunions s’estipulaven mensualment. 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Campllong 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  321 

 

Els serveis que ofereixen des dels Serveis Socials d’Atenció Primària són: 

• Punt d’Acollida per persones nouvingudes: servei d’acollida, mediació i assessorament 
en tràmits i documentació. També s’ofereix informació sobre aspectes bàsics de la vida 
quotidiana (accés a serveis i recursos comunitaris, legislació, normes de convivència, 
costums, tradicions...) que facilitin la integració de les persones estrangeres en el municipi. 
Format per una Tècnica d’Immigració i dues mediadores. El Servei està ubicat a Cassà de 
la Selva, a la Plaça la Coma amb horari de matí o tarda depenent del dia. Amb antelació es 
pot demanar el servei fora de l’horari si la situació ho requereix. 

• Teràpies familiars: el Consorci de Benestar Social Gironès – Salt disposa d’un Conveni 
amb l’Associació Ventijol per realitzar Teràpies familiars. Des dels Serveis Socials es fa la 
derivació a aquest recurs, que marquen els objectius terapèutics segons el pla de treball. 
Es realitza atenció directa a les famílies, intervencions individuals i de grup, coordinació i 
col·laboració permanent amb Serveis Socials, sanitaris, educatius... 

• Escola de Pares i Mares: cicles de conferències on s’organitzen diverses xerrades sobre 
temes diferents i diversos: “la família com escola de valors”, “l’autoestima dels fills”, “les 
etapes de l’adolescència”... 

• Servei d’Ajuda a domicili (S.A.D): El servei consisteix a prestar suport personal, atenció 
i ajut a persones amb dificultats d’autonomia personal, disminució o que tenen una 
problemàtica familiar especial. És de caràcter temporal i transitori. El ciutadà hi accedeix 
prèvia valoració de l’equip de Serveis Socials. Les professional que presten aquest suport 
son titulades en treball familiar. 

• Teleassistència: és un aparell connectat per xarxa telefònica a una central d’alarma les 
24 hores del dia per tal de donar resposta a qualsevol eventualitat. Va adreçat a persones 
que passen moltes hores soles i tenen l’autonomia limitada per edat o estat físic. 

• Serveis propis del SSAP, (educador i treballadora social): els propis de Serveis 
Socials d’Atenció Primària. Si la situació o el moment ho requereix, es gestionen xerrades, 
intervenció comunitària... 

• R.E.I. Centre de reforç escolar infantil municipal: pertany a l’Ajuntament de Cassà de 
la Selva, però que és gestionat per l’educador social del SSAP. Les derivacions de menors 
les realitza l’educador segons pla de treball i intervenció marcats. 

• Formació dels professionals de l’equip: a través de supervisions, cursos de formació, 
coordinacions, xerrades... 

 

A principis de l’any 2008, la Diputació de Girona ha presentat el Pla d’Acció Social 2008-2011, 
una eina de cooperació amb el món local per ajudar-los a desenvolupar serveis socials i 
implementar polítiques de suport a les persones. 

 

5.4.6. Anàlisi de les problemàtiques socials detectades 

Els casos amb expedient obert, a finals del 2007, per l’UBASP de Cassà de la Selva al municipi 
de Campllong, es caracteritzen perquè la major part eren relacionats amb la gent gran, seguits 
dels casos d’adolescents. L’alt nombre de casos de gent gran es deu al fet que és la franja de 
població amb més problemàtiques socials, en molts casos per les seves necessitats de 
dependència. 
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Taula 5.4-4: Casos oberts a Campllong per l’UBASP IV. Any 2007. 

Casos amb expedient obert per el Treballador/a Social 

Tipologia % dels casos 
tractats 

Intervenció 

Gent Gran 50 degut a la seva dependència 

Adults 8,33 degut a la disminució i malaltia mental 

Infància 8,33 
en equip (educador/a i treballador/a social) 

per presència de disminució, trastorn mental i 
dependència 

Familiar 8,33 per dificultats econòmiques. Gestió d’ajuts 

Casos amb expedient obert per l’Educador/a Social 

Tipologia Número de casos Intervenció 

Adolescència 16,66 a nivell familiar i a nivell del menor 

Família multi problemàtica 8,33 intervenció familiar 

Casos amb expedient obert per tràmit de gestió 

Gestions puntuals sense Pla d’Intervenció 
Font: Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, 2007. 
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5.5. Educació 

Aquest punt fa referència a l’oferta educativa reglada de la que pren part la població de 
Campllong, així com l’oferta educativa no reglada que s’organitza des del propi municipi de 
Campllong. 

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

La població escolar de Campllong, que es trobava en edat de cursar estudis obligatoris (3 a 16 
anys), era de 65 persones l’any 2006. Per cursar els estudis d’educació infantil, educació 
primària i de l’ensenyament secundari obligatori, així com el batxillerat, els alumnes de 
Campllong s’han de desplaçar a altres municipis, la majoria d’estudiants solen anar a Cassà de 
la Selva, municipi amb el qual existeix un servei de transport escolar subvencionat per part del 
Consell Comarcal i que resulta gratuït als pares/mares dels infants, o a Girona. Cassà de la 
Selva disposa d’equipaments que imparteixen tots els nivells educatius. L’actual equip de 
govern vol dotar Campllong, durant aquesta legislatura, d’una llar d’infants per al municipi. 

 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en el Mapa de Llar d’Infants de 
Catalunya 2004-2008 preveu la creació de 30.000 noves places de titularitat pública, segons el 
que determina la Llei 5/2004 de 9 de juliol, per el període 2004-2008. El Mapa de Llar d’infants 
de Catalunya 2004-2008 preveu crear a la comarca del Gironès un total de 750 places 
públiques de nova creació, sumades a les 1.017 de l’any 2004. Concretament, pel municipi de 
Campllong es preveu la creació de 15 noves places, per tant s’haurà d’habilitar un nou centre 
educatiu. 

 

L’àrea d’ensenyament del Consell Comarcal del Gironès gestiona l’oferta de transport escolar 
de la comarca del Gironès. Entre les rutes que organitza n’hi ha que tenen parada a diferents 
indrets del municipi de Campllong, en destinació als diferents centres educatius de Cassà de la 
Selva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5.5-1: Itinerari ESO, IES Cassà de la 
Selva. Curs 2007-2008. 

Parada 
Llambilles 
Can Cresta 

Llebrers 
Riudellots (pàrking) 

Riudellots (gasolinera) 
Campllong (cruïlla Fornells) 

Can Mias 
IES Cassà de la Selva 

Font: Consorci Comarcal del Gironès;àrea d’ensenyament. 
IES Cassà de la Selva, 2008. 
* dimecres i divendres la tornada és a les 14:00h. 

Taula 5.5-2: Itinerari Batxillerat, IES Cassà de 
la Selva.  Curs 2007-2008. 

Parada 
Caldes (Llac del Cigne) 

Caldes (c/ Solei) 
el Tapiot 
Franciac 

Cruïlla de Vilobí 
Riudellots (pàrking) 

Riudellots (gasolinera) 
Campllong (cruïlla Fornells) 
Campllong (cruïlla poble) 
Campllong (cementiri) 

Granja Selvatana/Can Mias 
IES Cassà de la Selva 

Font: Consorci Comarcal del Gironès;àrea d’ensenyament. 
IES Cassà de la Selva, 2008. 
* dimecres i divendres la tornada és a les 14:00h. 
- no es tenen dades dels horaris. 
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Taula 5.5-3: Itinerari CEIP Puig d’Arques – CE 
La Salle.  

Curs 2007-2008. 
Parada 

Riudellots pastisseria 
Riudellots (pàrking) 

Riudellots (gasolinera) 
Campllong (rectoria) 
Campllong (plaça) 
Campllong (fàbrica) 
Campllong (cementiri) 

Granja Selvatana 
Can Mias 

Cruïlla Riudellots 
CEIP Puig d’Arques 
CE la Salle Cassà 

Font: Consorci Comarcal del Gironès, àrea d’ensenyament. 
2008. 
* dimecres i divendres la tornada és a les 14:00h. 

 

Nivells d’instrucció de la població 

Aquest apartat fa referència als estudis finalitzats pel conjunt de la població del municipi i la 
seva comparació amb el conjunt de la comarca i de Catalunya. 

Entre la població de Campllong a l’any 2001 hi havia una població analfabeta més reduïda que 
la del conjunt del Gironès i de Catalunya. Més de la meitat de la població es concentrava amb 
un nivell d’instrucció de primer grau, d’ESO, EGB i Batxillerat elemental. En general la població 
de Campllong amb un nivell d’instrucció de Formació Professional superava els percentatges 
del Gironès i de Catalunya, igual que la població amb Batxillerat superior. Pel que fa a 
Diplomatures i Llicenciatures els percentatges de Campllong es troben per sota del Gironès i 
Catalunya.  

Taula 5.5-4: Població >10 anys segons nivell d’instrucció (%). Any 2001. 

Nivell d’instrucció Campllong Gironès Catalunya 

No sap llegir o escriure 1,4 2,3 2,3 

Sense estudis 3,6 10,3 11,5 

Primer grau 37,7 25,3 26,2 

ESO, EGB, Batx. elemental 22,1 27,1 25,6 

FP grau mitjà 4,7 5 5,4 

FP grau superior 7,2 4,3 5,3 

Batxillerat superior 14,9 11,5 11 

Diplomatura 3,3 6,8 6,1 

Llicenciatura i doctorat 5,1 7,3 6,7 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

5.5.2. Oferta educativa 

La població en edat escolar del municipi de Campllong li correspon l’oferta educativa del 
municipi de Cassà de la Selva. Campllong es troba en l’àrea d’influència educativa de Cassà de 
la Selva, com s’ha esmentat abans. 

A Cassà de la Selva actualment hi ha 6 centres d’ensenyament formal, que cobreixen les 
necessitats educatives de la població de 0 a 18 anys, excepte en l’ensenyament de Formació 
Professional que hi són inexistents al municipi. 
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Les Llars d'Infants tenen unes característiques més comunes amb el marc familiar, amb més 
flexibilitat quant al temps i la forma d'acolliment, adequant-se sovint a les necessitats de la 
família a la qual serveix, amb una relació més intensa amb els pares i les mares. D'altra 
banda, les Llars d'Infants acostumen a ser institucions diferenciades amb espais i 
organitzacions pròpies. 

En el Parvulari els grups poden ser més nombrosos i sovint forma part d'una comunitat 
educativa més àmplia, a la qual ha de vincular-se de forma coherent. No obstant, ha de 
mantenir la seva funció de suport i cooperació educativa amb la família. 

La finalitat de l’Educació primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les 
competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social; adquirir 
les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a la 
lectura i a l'escriptura, al càlcul, a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, a 
l'autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal, a la resolució de 
problemes i als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència, el rebuig de tot 
tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe; desenvolupar la competència 
d'expressar el que s'ha après, d'explicar amb raons coherents, fiables i ben justificades el seu 
punt de vista i la seva opinió, de saber escoltar el punt de vista dels altres amb respecte i 
d'arribar a acords quan sigui necessari; desenvolupar les habilitats socials, d'esforç, treball i 
estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat; conèixer els elements bàsics de 
la llengua, la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin el seu 
arrelament. 

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti assegurar 
un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials 
relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de 
la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la 
igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l'autonomia personal, la corresponsabilitat 
i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes 
científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i 
arrelament a Catalunya. Així mateix, ha de contribuir a desenvolupar les habilitats socials de 
treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i 
l’afectivitat de tots els nois i les noies. 

En el Batxillerat es proporcionen estudis polivalents, integradors, flexibles i orientadors. A 
més, pretenen que, en una societat culturalment i tècnicament canviant, es garanteixi la 
formació integral de l’alumnat, és a dir, la seva maduració intel·lectual i humana, l'adquisició i 
la integració de nous sabers i habilitats, el contacte amb components fonamentals de la 
civilització actual —Llengua, Història, Pensament, Ciència, Tecnologia i Art—, l'adquisició d'una 
metodologia adient i una visió del món des de bases sòlides, a més de preparar per a estudis 
posteriors, tant professionals com universitaris, homologables amb l'entorn europeu i per a la 
vida laboral. 

 

Segons el que indica l’enquesta de percepció ciutadana realitzada per aquesta agenda 21, la 
majoria de persones en edat d’estudiar, es desplacen a Cassà de la Selva (82,9% dels 
enquestats i, per realitzar els seus estudis, i la resta a la ciutat de Girona o altres poblacions 
(11% i 6% respectivament). 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 

 

Els centres d’ensenyament de Cassà de la Selva són: 

Taula 5.5-5: Centres d’ensenyament de Cassà de la Selva. Any 2008. 

Centre Titularitat ensenyaments edats 

LLI Taps Públic educació infantil (llar d’infants) 0-3 

educació infantil (parvulari) 3-6 
CEIP Aldric Públic 

educació primària 6-12 
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Taula 5.5-5: Centres d’ensenyament de Cassà de la Selva. Any 2008. 

educació infantil (parvulari) 3-6 
CEIP Puig d’Arques Públic 

educació primària 6-12 

educació secundària obligatòria 12-16 

modalitat de ciències de la 
naturalesa i de la salut 

modalitat d’humanitats i de ciències 
socials 

IES de Cassà de la 
Selva 

Públic 
batxillerat 

modalitat de tecnologia 

16-18 

educació infantil (parvulari – concertat) 3-6 

educació primària (concertat) 6-12 La Salle de Cassà Privat 

educació secundària obligatòria (concertat) 12-16 

Escola de Música Liceu 
Pere Mercader 

Privat música (art. 39.5. Logse)  

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’educació. 

 

El CEIP Puig d’Arques forma part del Programa d’Escoles Verdes del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya. Abans parleves d’escola de  

L’escola de música Liceu Pere Mercader de Cassà de la Selva és una de les escoles autoritzades 
que imparteixen ensenyaments musicals amb possible reconeixement com a crèdits variables 
de l’ESO. 

 

Per altra banda, en l’enquesta de percepció ciutadana, es pregunta per la satisfacció amb 
l’oferta educativa reglada, o sigui, l’oferta educativa obligatòria present en el municipi. Els 
resultats de l’enquesta es presenten a continuació. 

 

Figura 5.5-1: Està satisfet/a amb l’oferta educativa escolar? 

NS/NC
34%

Gens
3%

Poc
3% Bastant

26%

Molt
34%

Molt
Bastant
Poc
Gens
NS/NC

 
Com es pot observar hi ha satisfacció amb l’oferta formativa escolar. Així, més de la meitat 
dels enquestats està bastant o molt satisfer amb l’oferta educativa i únicament un 6% de les 
persones que han respost l’enquesta, està poc o gens satisfet.  
Cal destacar que més d’un 30% han respost que no ho sap o no contesten que poden 
correspondre a persones que no tenen fills o aquests no estan en edat d’escolarització. 
És important que malgrat no hi hagi escola a la població, hi hagi majoritàriament satisfacció 
amb l’educació formal. Així es demostra que, la població de CAmpllong, té molt clar que per 
anar a l’escola s’ha de desplaçar i no suposa cap esforç addicional. 
Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 
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El municipi de Campllong disposa d’una oferta educativa no reglada, que consisteix en cursos i 
altres activitats al Local Social de Campllong, destinat tant a adults, jubilats, joves com 
mainada. Entre la varietat de cursos del període 2007-2008 hi ha: 

• Curs de fotografia i photoshop per joves 

• Curs d’informàtica per a gent gran 

• Gimnàs de manteniment per a gent gran 

• Classes de reforç per a mainada 

• Curs de Tai-txi 

• Curs d’informàtica per adults (nivell 1 i 2) 

• Curs de manualitats per adults i jubilats 

• Condicionament físic per a adults 

• Psicomotricitat i multiesport per a mainada 

• Casals d’estiu i d’hivern 

 

5.5.3. Educació ambiental 

L’any 2005 i el 2006, el consistori municipal de Campllong va organitzar un sessió d’educació 
ambiental, d’una hora de durada, impartit per tècnics qualificats del Consell Comarcal del 
Gironès. La població local que assistia a aquest curs i firmava un compromís escrit d’acomplir 
rigorosament els criteris de selecció de residus per tipus, inclosos els orgànics, tenia la 
possibilitat d’obtenir una bonificació en el rebut de la recollida de residus. 

L’any 2006 Campllong va acollir una exposició, organitzada pel Centre català del Reciclatge de 
la Generalitat, amb el suport del Consell Comarcal, sobre la prevenció de residus municipals, 
per conscienciar els ciutadans d’evitar la generació de residus i promocionar el material 
reciclable. Les normes bàsiques que es suggerien eren: 

• Defugir les bosses de plàstic. Anar a comprar amb cabàs o carretó. 

• Evitar la compra de productes que tinguin envasos o massa embalatges. 

• Escollir els productes amb envasos reciclats i/o amb distintius ecològics reconeguts. 

• Els productes que es consumeixen habitualment, es poden comprar en envasos grossos en lloc de 
dosis individuals. 

• Sempre que sigui possible, comprar productes frescos a granel. 

 

L'Ajuntament de Campllong, l’any 2005, es va adherir a la campanya de compostatge casolà 
endegada pel Consell Comarcal del Gironès, amb el suport de la Generalitat. Unes 30 famílies 
del municipi s’han adherit a aquesta campanya des del 2005. A les famílies que s’apunten a la 
iniciativa se’ls fa passar una formació que juntament amb el bon ús acreditat del compostador 
permet una bonificació de 25€ en la seva taxa d’escombraries. La població es pot apuntar a 
aquesta campanya a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Campllong. 

 

Malgrat no faci referència explícita a l’Educació ambiental del municipi, es creu convenient 
reflectir en aquest punt l’enquesta de percepció ciutadana de l’Agenda 21, amb la pregunta 
sobre la satisfacció amb l’educació no reglada de la població, o sigui aquella que no es 
obligatòria, però que l’Ajuntament, entitats, associacions, etc. del municipi ofereixen a tota la 
població, no només als nens i joves que estan obligats a escolaritzar-se. Així els resultats de 
l’enquesta es presenten a continuació.  
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Figura 5.5-2: Està satisfet/a amb l’oferta formativa no escolar? 
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L’enquesta indica que hi ha satisfacció amb l’oferta educativa no formal. Així, malgrat l’alt 
percentatge que no saben o no contesten la pregunta, de la resta que han respost en un 31% 
que estan molt satisfets i un 41 que ho estan bastant, per contra únicament el 3% estan poc 
satisfets. 
Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 
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5.6. Associacionisme i activitat cultural 

Aquest punt fa referència al número d’associacions i entitats presents al municipi de Campllong 
i a totes les activitats que duen a terme tant per un sector reduït de la població com pel 
conjunt de la comunitat del municipi. 

 

5.6.1. Associacions i entitats 

Actualment, al municipi de Campllong s’han identificat vàries associacions: 

• l’Associació de Fires i Festes de Campllong. Aquesta associació s’encarrega, entre d’altres, 
d’organitzar la Fira Comarcal de Primavera de Campllong i el cicle de concerts Musicant. 

− La Fira Comarcal de Primavera és un referent en el món comercial, agrícola i ramader 
català i aquest any 2008 se’n celebra la 26a edició. 

− El cicle de concerts Musicant està dedicat íntegrament a la música catalana de totes les 
èpoques. Musicant es celebra a finals d’agost i a principis de setembre. 

• El Club de Tenis de Taula Campllong, que té la seu social en el pavelló Poliesportiu del 
municipi. 

• l’Associació esportiva Campllong, que té la seu social al carrer de l’església sense número i 
practica la modalitat esportiva de futbol sala. 

• l’Associació esportiva d’Aikido Yoshinkan, que té la seu social en el Mas Serinyà i practica 
les modalitats esportives d’Aikido i judo. 

 

Completant la informació sobre les associacions i entitats, es creu interessant mostrar els 
resultats de l’enquesta de percepció ciutadana duta a terme paral·lelament al PALS de Sant 
Andreu Salou. En l’enquesta es pregunta si s’està satisfet amb del teixit associatiu del 
municipi. El resultats de les enquestes són els següents.  

Figura 5.6-1: Està satisfet amb del teixit associatiu del seu municipi? 
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Com es pot apreciar, hi ha una bona valoració de l’associacionisme local.  
Així, la majoria de la població enquestada està molt o bastant satisfeta amb el teixit associatiu 
del municipi.  

El fet que hi hagi poques associacions i la valoració de les persones que han contestat 
l’enquesta sigui tant bona, és molt bon símptoma de salut associaciativa del municipi i que les 
seves associacions són actives i dinàmiques. 

Igualment s’ha de dit que més d’un terç dels enquestats/des no estan satisfets o no en tenen 
una idea formada 
Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 
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5.6.2. Equipaments municipals 

Els equipaments municipals, espais de titularitat municipal adreçats al conjunt de la població, 
del municipi de Campllong són els següents: 

• Pavelló (Poliesportiu municipal): A part de realitzar-hi els partits de diferents competicions 
esportives, en el Pavelló també s’hi realitza el servei de Gimnàstica de manteniment per a 
adults. 

• Local social: Edifici inaugurat el 2006 que consta de varis serveis, entre els quals hi ha el 
de biblioteca, accés a internet, sala d’actes, bar-restaurant,... En el local social s’hi 
desenvolupen moltes de les activitats que s’organitzen al municipi. L’horari d’obertura és 
de 16:30h fins a les 20:30h. El Local social fa la funció de Telecentre i és a on hi ha la seu 
del Casal de Jubilats de Campllong. Entre les activitats que s’hi realitzen hi ha la de classes 
de reforç. 

• Sales d’exposicions: Espai d’exposició artística. 

• Magatzem municipal: situat al carrer de la Riera, al polígon industrial de les Ferreries, 
serveix per emmagatzemar material municipal. L’altre finalitat és disposar d’un lloc per 
guardar correctament estris antics del camp per tal de crear, en un futur, el Museu d’estris 
antics del camp de Campllong. 

 

5.6.3. Oferta cultural 

La principal oferta cultural del municipi és la que s’organitza des del Local Social de Campllong, 
a partir de diferents cursos i activitats, com el teatre infantil. 

A finals d’agost i principis de setembre es celebra el Musicant, un cicle de música del país, que 
pretén potenciar la programació d’obres de compositors catalans de tots els temps, així com 
recuperar partitures inèdites o poc conegudes, presentar una nova plataforma als intèrprets 
musicals dels països catalans i dotar la comarca d’un nou projecte associatiu i cultural. 

L’oferta cultural més important del municipi és la Fira Comarcal de Primavera, amb una àmplia 
varietat d’actes i activitats amb l’objectiu d’acostar el treball de camp i la vida de pagès a tots 
els visitants. 

Un altre espai important per l’oferta cultural al municipi, és la celebració de la Festa Major el 
mes d’agost, en què es pot trobar una àmplia varietat d’actes tant culturals, com lúdics i 
esportius. 

Des del municipi s’ha creat un projecte d’activitats per a joves sota el títol de Racó Jove. 

Campllong el 2008 acull 5 espectacles de companyies de teatre, dins de la Campanya 
Escenaris 2008. Aquest espectacles es representaran al Local Social del municipi. 

 

5.6.4. Participació ciutadana 

Per participació ciutadana s’entén totes aquelles activitats adreçades a influir directa o 
indirectament de forma vinculant en les polítiques públiques. 

En els pressupostos municipals de l’any 2006 i 2007, es va reservar una partida de 25.000€ 
destinats als pressupostos participatius, en que la consulta popular del municipi, mitjançant un 
sistema de puntuació, va destinar de la següent manera: 

Taula 5.6-1: Pressupostos participatius (€) per Campllong. Anys 2006 i 2007. 

Destinació 2006 2007 

Ajudes a la gent amb dependència 6.382,98 7.327,59 

Recuperació de camins rurals 3.989,36 3.448,28 
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Taula 5.6-1: Pressupostos participatius (€) per Campllong. Anys 2006 i 2007. 

Destinació 2006 2007 

Zones d’esbarjo 2.925,53 - 

Cultura (adquisició llibres i similars) 2.127,66 3.232,76 

Plantació arbres en zones públiques 1.595,74 1.724,14 

Passallissos (Can Maret, Can Puigmolés i Can Canyet) 1.595,74 - 

Millora gestió deixalles 1.861,70 - 

Activitats gent gran - 3.017,24 

Festa de col·laboradors - 1.508,62 

Activitats lúdicoculturals (Local social) - 2.801,72 

Recuperació estris antics del camp - 1.939,66 

TOTAL 20.478,71 25.000 
Font: “El Gra i la Palla”, revista municipal de Campllong, núm. 8 i 12. 

 

Durant la realització de l’Agenda 21 del Gironès es va obrir un procés de participació, a on 
Campllong ho feia conjuntament amb els municipis del Pla de la Selva. 

Parlant sobre la participació ciutadana en temes electorals, aquesta va ser registrada a 
Campllong en les diferents eleccions del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats, 
del Parlament Europeu i de les Municipals està per sobre de la participació en el conjunt de la 
comarca del Gironès i de Catalunya. En les últimes eleccions municipals, celebrades el maig del 
2007, a Campllong hi va haver una participació del 71,75% de l’electorat. 

Taula 5.6-2: Participació electoral (%). Campllong. Període 1999-2006. 

Parlament de Catalunya 

 Campllong Gironès Catalunya 

2006 69,66 59,17 56,78 

2003 78,65 67,46 63,68 

1999 68,7 63,71 59,9 

Congrés dels Diputats 

 Campllong Gironès Catalunya 

2004 82,89 78,56 76,96 

2000 71,37 66,42 64,7 

1996 79,09 78,57 76,98 

Parlament Europeu 

 Campllong Gironès Catalunya 

2004 44,32 41,32 40,24 

1999 64,37 59,74 55,52 

1994 58,82 53,27 52,09 

Eleccions Municipals 

 Campllong Gironès Catalunya 

2007 71,75 57,08 53,8 

2003 86,26 64,16 61,27 

1999 63,6 60,25 55,5 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya; Generalitat de Catalunya; Ajuntament de Campllong. 
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Pel que fa al procés participatiu de la població del municipi en l’Agenda 21 local del municipi, 
s’està pendent dels resultats de participació en els diferents tallers que es realitzaran en el 
marc del procés dl Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat, en el moment de la redacció de la 
present memòria-diagnosi es poden donar dades de participació de l’enquesta de percepció 
ciutadana.  

 

 

Figura 5.6-2: Perfil dels enquestats en l’enquesta de l’Agenda 21 
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L’enquesta de percepció ciutadana va ser enviada per part de l’Ajuntament de Campllong a cada 
unitat familiar empadronada al municipi. Un 9,2% de la població de Campllong va ser enquestada 
(35 persones). Més o menys la meitat dels participants han estat dones i l’altre meitat homes, però 
amb majoria dels segons. 
Pel que fa l’edat, quasi la meitat dels enquestats tenen entre 31 i 50 anys essent la població més 
representada. També és important el percentatge de població major de 60 anys que representa el 
31% de les enquestes.  

Figura 5.6-3: Anys i lloc de residència dels enquestats 
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Com es pot observar la gran majoria de les persones que han respost l’enquesta fa més de 10 anys 
que resideixen en el municipi (62%). Aquesta dada pot indicar que la implicació amb les activitats i 
iniciatives del municipi augmenta amb els anys de residència. 
Pel que fa a la localització del seu habitatge, la majoria dels enquestats habiten fora del nucli urbà 
de Campllong.  

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 
 

Així mateix, tot el procés de participació de l’agenda 21, els resultats dels tallers, de les 
enquestes i de les diferents jornades de l’oficina Ambiental s’inclourà en un document 
anomenat Document III. Pla de Participació i Comunicació Ciutadana de l’Agenda 21 Local de 
Sant Andreu SAlou, que s’entregarà a la finalització de tot el procés. 

 

5.6.5. Identitat ciutadana 

La identitat ciutadana, va lligada amb el fet de pertànyer a un col·lectiu, en aquest cas a la 
ciutadania de Campllong. Les expressions col·lectives del municipi, com són la festa major, les 
diferents activitats culturals, etc. i els valors històrics i culturals ajuden a estructurar aquest 
sentiment col·lectiu d’identitat ciutadana. 
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Les úniques dades facilitades sobre identitat ciutadana en el municipi són les que s’extreuen 
dels resultats de l’enquesta de percepció ciutadana, referent a la pregunta sobre quin és el 
seu paisatge identitari els més esmentats són els que fan referència al patrimoni històric i 
cultural, així com el patrimoni natural.  
Així com ja s’ha vist en l’apartat de biodiversitat la  Plaça de l’església i la pròpia església, són 
els principals indrets que es consideren com a identitaris del municipi per part de la població 
de Campllong. Altres respostes han estat, l’Ajuntament, el conjunt que formen les rieres i recs 
pel seu pas pel municipi i el Paisatge rural de l’entorn del poble 
Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 

 

5.7. Seguretat ciutadana 

Aquest punt fa referència a la presència de cossos de seguretat, a l’accidentalitat del municipi 
de Campllong, als nivells de seguretat ciutadana i a la convivència ciutadana de la població del 
municipi. 

 

5.7.1. Seguretat viària 

La seguretat viària fa referència als problemes del trànsit i de la seguretat. 

En el municipi de Campllong no hi ha cos de policia municipal ni de guàrdia municipal. La 
vigilància i seguretat ciutadana és responsabilitat dels Mossos d’Esquadra. 

Campllong es troba comprès a la Regió Policial de Girona, dels serveis territorials dels Mossos 
d’Esquadra i concretament dins l’Àrea Bàsica Policial del Gironès - Pla de l’Estany. El cos de 
Mossos d’Esquadra té quatre àmbits d’actuació: seguretat ciutadana, administració, 
investigació i trànsit. 

• La comissaria dels Mossos d’Esquadra en matèria de Seguretat Ciutadana, de l’Àrea Bàsica, 
es localitza a Girona. 

• La comissaria dels Mossos d’Esquadra en matèria de Trànsit, de l’A.R.T. Girona, es 
localitzen a Sta. Coloma de Farners. 

 

5.7.2. Accidentalitat i nivells de victimització 

El accidents amb víctimes a les carreteres de la comarca del Gironès el 2006 van ser un total 
de 841, que representava el 3,4% del total de Catalunya, dels quals, 536 accidents es van 
produir dintre de les zones urbanes i 305 en zones interurbanes.  

Els accidents amb víctimes a les carreteres de la comarca del Gironès el 2005 van ser un total 
de 456, que representen el 2,2% del total de Catalunya, dels quals 364 es van produir dintre 
de les zones urbanes i 92 en zones interurbanes. Un d’aquests accidents amb víctimes mortals 
es va produir dintre el municipi de Campllong. 

L’any 2004 no hi va haver cap accident a les carreteres de Campllong amb víctimes mortals. 
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Figura 5.7-1: Accidents amb víctimes per comarca. Anys 2005 i 2006 
Any 2006       Any 2005 

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

 

De l’any 2005 al 2006 hi va haver un augment, molt elevat, dels accidents amb víctimes a la 
comarca del Gironès. A més també va augmentar el percentatge d’aquest tipus d’accidents a la 
comarca, en relació al conjunt de Catalunya.  

 

5.7.3. Nivells de seguretat ciutadana 

L’anàlisi de la conflictivitat sempre és difícil d’avaluar i sovint passa per integrar les dades que 
es puguin donar des de diferents serveis del municipi (mossos d’esquadra, Serveis Socials) i 
les opinions de la societat municipal (associacions, comerciants, ...) 

 

L’any 2007 el Consistori va votar a favor de l’Aprovació Inicial del Pla de Protecció Civil 
Municipal. Un cop els manuals siguin homologats per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya es podrà procedir a l’aprovació definitiva. 

 

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, en les principals incidències dels 106 habitatges 
principals del 2001, 3 habitatges havien patit problemes de delinqüència o vandalisme, mentre 
que els 103 restants no. No es tenen dades més actualitzades. 

 

En l’enquesta de percepció ciutadana es pregunta com es valora la seguretat ciutadana en el 
municipi. Els resultats són els següents. 
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Figura 5.7-2: Com valora la seguretat ciutadana del municipi? 
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A la pregunta sobre com es valora la seguretat ciutadana, la majoria dels enquestats tenen 
una concepció normal de la seguretat ciutadana, i un 20% creuen que la sensació de 
seguretat és bona. 

Com a nota negativa, un 23% dels mateixos enquestats considera que la seguretat al municipi 
és dolenta. 
Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 

 

5.7.4. Conflictivitat i nivells de convivència ciutadana 

Aquest apartat fa referència a les possibles problemàtiques que confronten el conjunt de la 
població del municipi i al grau d’unió ciutadana en tot allò que fa referència al municipi. 

 

La convivència ciutadana es considera majoritàriament bona i no hi ha, actualment, elements 
que l’alterin. Aquest fet propicia la bona convivència entre els veïns del municipi de Campllong. 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Campllong 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  336 

5.8. Organització i gestió municipal 

Aquest punt fa referència a l’organització dels serveis municipals, així com la seva coordinació i 
com es tracta els temes de gestió ambiental en els diferents serveis municipals. 

 

5.8.1. Organització dels serveis municipals 

Aquest apartat fa referència a l’organització del consistori municipal, especialment dels seus 
càrrecs electes. 

L’organització dels serveis municipals de Campllong s’estructura en àrees de gestió municipal.   

Taula 5.8-1: Àrees de gestió municipal a Campllong. Any 2007. 

Àrea Titularitat Funcions 

Coordinació entre àrees 

Governació 

Atenció i relacions ciutadanes 

Relacions de l’Ajuntament amb altres Administracions 

Coordinació, 
Relacions 
institucionals i 
Ciutadania 

Alcalde 

Recursos humans 

Benestar social: Coordinació Serveis Socials  

Relacions hospital geriàtric de Cassà de la Selva, atenció 
primària 

Casal de jubilats 

Gestió i control edificis i equipaments municipals 

Instal·lacions exteriors 

Pavelló 

Oficines municipals 

Local social 

Cementiri 

Salut, Benestar 
social i Gestió 
d’equipaments 
municipals 

Regidor (1er tinent 
alcalde) + regidor 

col·laborador 

Enllumenat públic 

Casal d’estiu i d’hivern 

Classes de repàs 

Coordinació llar d’infants i escoles de Cassà de la Selva 

Tramitació de nous centres educatius locals 

Dinamització cultural i difusió cultural del municipi 

Web municipal 

Edicions locals (Butlletí, llibres, etc.) 

Biblioteca municipal 

Ensenyament i 
Difusió general 

Regidor (2on 
tinent alcalde) + 

regidor 
col·laborador 

Cursets i activitats formatives per adults 

Fiscalització i serveis econòmics de l’Ajuntament 

Pressupost municipal 

Fira comarcal de primavera 

Promoció del nou museu del camp 

Hisenda i Festes Regidor + regidor 
col·laborador 

Festa major 
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Taula 5.8-1: Àrees de gestió municipal a Campllong. Any 2007. 

Musicant 

Activitats de Nadal 

Vies públiques urbanes 

Camins veïnals: control circulació, manteniment i millores 

Promoció, control llicencies urbanístiques, ICIO i urbanisme 
en general 

Vigilància i seguiment control de qualitat serveis: aigua i 
sanejament 

Parcs i jardins: manteniment, gestió i millora 

Mobiliari urbà 

Neteja viària 

Recuperació de camins en mal estat 

Urbanisme, Serveis 
bàsics i Vies 
públiques 

Regidor + regidor 
col·laborador 

Xarxa de rutes verdes 

Promoció i protecció activitats agrícoles i ramaderes 

Control servei de recollida deixalles: FORM, selectiva, 
rebuig, mobles i trastos vells i deixalleria 

Control cens animals de companyia i servei de recollida de 
perduts 

Control ambiental i sostenibilitat general del terme 
municipal: àmbits urbà, industrial i rústic 

Millora, manteniment i protecció de lleres i espais associats 
a les rieres 

Agricultura, 
Ramaderia i Medi 
ambient 

Regidor + regidor 
col·laborador 

Seguiment del PALS 

Joventut 

Promoció activitats esportives del municipi 

Col·laboració entitats esportives 

Joventut, Esports i 
Promoció 
econòmica 

Regidor + regidor 
col·laborador 

Dinamització i promoció econòmica i relacions amb les 
empreses 

Font: Ajuntament de Campllong. 

 

Per millorar les tasques que es duen a terme des del servei de manteniment i en el suport 
organitzatiu dels esdeveniments públics, l’Ajuntament té a la seva disposició un vehicle 
furgoneta. 

Les empreses que donen els serveis de subministrament al municipi són els següents: 

• PRODAISA: Servei d’aigües 

• ENHER: Servei electricitat i avaries 

• GAS I SERVEIS GIRONA: Servei de gas 

• Consell Comarcal del Gironès: Servei de neteja viària 

• FOCSA: Recollida de deixalles 

 

5.8.2. Serveis implicats en la gestió ambiental del municipi 

El principal servei implicat pel que fa a la gestió ambiental del municipi de Campllong està 
estretament relacionat amb la gestió dels residus, la seva recollida selectiva i el seu transport 
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a plantes de valorització o abocadors controlats. L’Ajuntament de Campllong té un conveni 
firmat amb el Consell Comarcal del Gironès, perquè aquest últim gestioni el servei de recollida 
i tractament de la fracció orgànica dels residus municipals. A part, també té un altre conveni 
firmat perquè el Consell Comarcal del Gironès s’encarregui de la recollida selectiva i 
valorització del paper i cartró, del vidre i dels envasos lleugers dels residus municipals. El 
Consell Comarcal ofereix alhora el servei de recollida de mobles i trastos vells. Aquests serveis 
del Consell Comarcal del Gironès són oferts des de l’Àrea de Medi Ambient. 

Un cop al mes hi ha un servei de recollida de mobles i trastos vells dipositats al carrer, al 
costat dels contenidors, en el cas del nucli urbà. Les masies que es troben apartades del nucli 
urbà s’han de posar en contacte amb l’Ajuntament perquè el servei se’n pugui fer càrrec. 

L’empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. és la que s’encarrega del treball de 
recollida d’escombraries i transport d’aquestes a l’abocador. 

En el municipi de Campllong no hi ha deixalleria. La deixalleria municipal més propera es troba 
a Cassà de la Selva. 

A l’apartat 3.7 del present document s’explica amb més profunditat el tema dels residus del 
municipi de Campllong. 

L’Ajuntament juntament amb el Consell Comarcal del Gironès ha llançat diverses campanyes 
per conscienciar i fer participar la població en la gestió ambiental del municipi. 

• Campanya de prevenció de residus municipals del Centre Català de Reciclatge i del Consell 
Comarcal del Gironès. 

• Campanya del compostatge català (29 compostadors repartits a Campllong). 

 

L’ultima pregunta de l’enquesta de percepció ciutadana, es demanava si es creia que si el 
model i la gestió de l’Ajuntament era sostenible, el resultat han estat els següents:  

Figura 5.8-1:Creu que el model actual i la gestió del municipi és sostenible? 

Indiferent
11%

NS/NC
26%

No
17%

Si
46%

Si
No
Indiferent
NS/NC

 
La majoria d’enquestats (46%)considera que la gestió actual del municipi és sostenible.  

Lleugera majoria que opina que si, seguida, per la població que no contesta, que opinen que 
no ho és, (17%) o bé que creuen que la gestió municipal és indiferent a la sostenibilitat del 
futur del municipi (11%). 

 

5.8.3. Coordinació administrativa 

Les oficines municipals del municipi de Campllong tenen un horari d’obertura de dilluns a 
divendres de 10h del matí a 14h del migdia i, el dijous a la tarda, de 18h a 20h. 

La Junta de Govern municipal resta integrada per l'Alcalde, com a president, i dos regidors que 
l’Alcalde ha designat lliurament. Les sessions resolutòries ordinàries de la Junta de Govern 
tenen una periodicitat quinzenal i es celebraran el segon dijous de cada mes, a les vuit del 
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vespre al Despatx de l'Alcaldia, de la Casa Consistorial. Les sessions resolutòries urgents i les 
deliberants, les convoca el president de la Junta de Govern municipal quan així ho decideixi. 

La Comissió especial de comptes està integrada per l’Alcalde (com a president) i dos regidors 
del Consistori municipal i, ha d’exercir les funcions que assenyala l'article 58 del Decret 
Legislatiu 2/2002, de 25 de maig, d'aprovació del text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, en quant a l'examen, estudi i informe del compte anual de la Corporació. 
Un/a regidor/a és anomenat el Dipositari dels Fons Municipals. 

Els representants de la Corporació en l’Assemblea general de la Mancomunitat de la Conca de 
l'Onyar, són l’Alcalde més dos regidors. 

Com a integrants del Consell d'administració de la societat anònima municipal CAMPLLONG 
INICIATIVES SA s’han designat a l’Alcalde, 3 regidors i a una arquitecte tècnica del Consell 
Comarcal del Gironès. 

El pressupost municipal per l’exercici 2007 presenta un balanç anivellat en despeses i 
ingressos en la quantitat de 2.067.894,68€. La plantilla de personal municipal en l’exercici de 
2007 era la següent: 

Taula 5.8-2: Plantilla de personal a l’Ajuntament de Campllong. Any 2007. 

 Característiques Càrrec Grup Nivell Places Dedicació 

Habilitació Nacional Secretari - 
Interventor 

B 26 1 

26,82% 
(agrupat amb 

l’Ajuntament de 
Riudellots de la 

Selva) 

D 18 1 Plena 

Funcionaris 

Escala Administració 
General 

Auxiliar administratiu  
D 16 1 Plena 

Personal d’oficis no 
qualificat 

Operari manteniment E 14 1 Plena 

Personal 
Laboral 

 
Coordinadora 

d’activitats i projectes 
de centre 

   

22,50 h/set. 
Eventual per 

circumstàncies 
de la producció 
(01/04/2007 – 
31/03/2008) 

Font: Ajuntament de Campllong. BOP de Girona núm. 133 (5 de juliol de 2007). 

 

El municipi també disposa d’un aparellador municipal cada dijous de 10h del matí a 14h del 
migdia. A més, Campllong també disposa d’un enginyer municipal. 

 

5.8.4. Gestió ambiental als serveis municipals 

El Poliesportiu de Campllong té instal·lat unes plaques solars, que permeten dotar les dutxes 
dels vestuaris d’aigua calenta. 

En la Declaració Ambiental del Consell Comarcal del Gironès (desembre 2006), un dels eixos 
del Sistema de Gestió Ambiental del Consell és l’ambientalització de tots els subministraments 
i serveis públics que ofereix l’Àrea de Medi Ambient, algun dels quals s’ofereix al municipi de 
Campllong. Des del Consell Comarcal, entre d’altres, s’ofereix el servei de gestió dels vehicles 
fora d’ús. 
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B. Diagnosi estratègica de la sostenibilitat Social 

5.9. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica 

Regressió poblacional 

Tot i que en els dos últims anys del període d’estudi la població del municipi ha augmentat 
considerablement, des de principis del s. XX hi ha hagut una davallada de població. Actualment, la 
població del municipi es pot considerar força jove; aproximadament un 20% de la població, tenia 
entre 0 i 14 anys d’any 2006. Aproximadament, des de fa una dècada el creixement natural del 
municipi ha estat positiu, mentre que el saldo migratori ha estat positiu en les dos últimes 
dècades. 

La població del municipi es troba dispersa entre el nucli de Campllong i els diferents veïnats, amb 
una distribució territorial força compensada. Més de la meitat de la població viu en algun dels 
veïnats del municipi. 

Evolució del cens de població. Període 1900–2006. 
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Estructura de la població (%). Any 2006. 

 0-14 15-64 65 i més 

Campllong 19,4% 62,2% 18,4% 

Gironès 16,2% 69,7% 14,1% 

Catalunya 14,3% 69,2% 16,5% 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 
 

Habitants per entitats de població. Any 2007. 

Entitat singular Habitants Percentatge 

Zona urbana 196 45,90% 

Veïnat de Can Dionís 17 3,98% 

Veïnat de Can Falgueres 20 4,68% 

Veïnat de la Bruguera 99 23,19% 

Veïnat de les Ferreries 35 8,20% 

Veïnat de Can Bosch 17 3,98% 

Veïnat de Can Canyet 43 10,07% 

Total 427 100% 
Font: Ajuntament de Campllong, 2007.  
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Creixement del nombre d’habitatges 

Els últims anys, des del 2001, la construcció de nous habitatges a Campllong ha augmentat. La 
majoria d’aquests nous habitatges estan destinats a residència principal. A més, l’Ajuntament està 
duent a terme una promoció d’habitatges de protecció oficial. Les segones residències en el 
municipi són poc importants. 

En contraposició a l’evolució creixent d’habitatges, hi ha una reducció del nombre de persones per 
llar. Les llars habitades per una o dos persones han tingut un augment molt elevat, així mateix 
també es dona amb les llars amb 4 persones. En general, els habitatges del municipi tenen una 
superfície útil superior als habitatges de la comarca i de Catalunya, degut a les característiques 
rurals (masos) de la major part de les vivendes. 

Habitatges segons tipologia. Any 2001. 

75,71%

15,00%
9,29%

1era residència 2na residència vacants altres
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

  Habitatges contractats. Període 2000-2005.       Habitatges acabats. Període 2000-2005. 
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Construcció d’habitatges i evolució demogràfica. Període 1986-2005. 
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Font: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. 
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Serveis sanitaris, socials i educatius en altres poblacions 

Els serveis sanitari, educatiu i social, es troben en els municipis veïns, que fa que la població de 
Campllong s’hagi de desplaçar per accedir a aquests serveis.  

Per rebre formació, la població en edat escolar s’ha de desplaçar al municipi de Cassà de la Selva. 
L’oferta educativa que s’ofereix al municipi de Cassà de la Selva engloba des de la l’educació 
infantil fins el Batxillerat. 

Els serveis sanitaris d’atenció primària també es localitzen al municipi de Cassà de la Selva, a on 
hi ha el Centre d’Atenció Primària. En el municipi veí de Riudellots de la Selva s’hi localitza un 
Consultori Local. 

Els serveis socials tenen la seu a Cassà de la Selva, però l’equip professional de l’UBASP IV es 
desplaça regularment al municipi de Campllong. 12 dels casos amb expedient obert per l’equip 
dels serveis socials es localitza al municipi de Campllong. 

 

Protecció i seguretat ciutadana 

En el municipi de Campllong no hi ha cos de policia municipal ni de guàrdia municipal. La 
vigilància i seguretat ciutadana és responsabilitat dels Mossos d’Esquadra. 

Campllong es troba comprès a la Regió Policial de Girona, dels serveis territorials dels Mossos 
d’Esquadra i concretament dins l’Àrea Bàsica Policial del Gironès - Pla de l’Estany. El cos de 
Mossos d’Esquadra té quatre àmbits d’actuació: seguretat ciutadana, administració, investigació i 
trànsit. 

 

Activitats culturals de renom 

Tant la Fira Comarcal de Primavera com el cicle de concerts Musicant, organitzats per l’Associació 
de Fires i Festes de Campllong, han aconseguit arribar a una població molt àmplia, i ja són 
referents a nivell comarcal i provincial.  

 

Pressupostos participatius 

Des de fa uns anys una part del pressupost municipal es reserva per destinar-ho als pressupostos 
participatius, que permet, a partir d’una consulta popular, destinar aquesta part del pressupost a 
temes d’importància per la població del municipi. 

 

Gestió ambiental escassa dels serveis municipals 

No existeixen al municipi criteris ambientals predefinits de compres i de gestió municipal. Tot i 
això, l’Ajuntament té instal·lat un sistema d’estalvi energètic, a partir de plaques solars, que 
permet dotar d’aigua calenta les dutxes del Poliesportiu. 

Els únics serveis implicats en la gestió ambiental municipal son aquells subcontractats per 
l’Ajuntament per la gestió de residus, neteja viària, etc. 
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5.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats 

Punts forts 

Augment de població els últims 15 anys 

Distribució poblacional compensada entre la zona urbana i els diferents veïnats 

Predomini de la primera residència 

Elevat percentatge de població entre 0 i 14 anys 

Creixement natural positiu en els períodes 1996-2001 i 2001-2006 

Saldo migratori positiu 

El POUM reserva sòl per a la construcció d’habitatge protegit 

Bona cobertura de telecomunicacions 

Presència de transport públic escolar 

Oferta cultural d’importància comarcal i provincial 

Pressupostos participatius 

 

Punts febles 

Elevat percentatge de població de 65 anys i més 

Cobertura deficient de l’ADSL 

Campllong no disposa de Consultori Local mèdic 

Problemes de dependència en la gent gran 

Oferta educativa localitzada fora del municipi 

Baix nombre d’associacions 

Poca gestió ambiental dels serveis municipals 

 

Oportunitats 

Promoció de 9 habitatges destinats a protecció oficial per a joves 

Nou Pla d’Acció Social 2008-2011 de la Diputació de Girona 

Petició de consultori mèdic local  

Cursos d’educació ambiental que s’organitzen des de l’Ajuntament de Campllong 

Projecte de construcció d’una llar d’infants 
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Oportunitats 

Projecte de construcció d’un museu sobre el món rural i les eines del camp 

 

Debilitats 

Creixement elevat d’habitatges en els últims anys 

Augment del preu mitjà de l’habitatge 

Elevat creixement del nucli urbà enfront dels diversos veïnats, ja que trenca l’equilibri territorial 
dels diferents veïnats del municipi 

 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

Hi ha molts parcs, per lo petit que és el poble 

Hi ha molts equipaments: Local social, pavelló, etc. 

Es té assumit el desplaçament a Cassà per serveis sanitaris i els serveis estan prou bé 

El creixement s’ha fet poc a poc, i es pot assumir 

 

Punts febles- Amenaces 

Que es converteixi en poble dormitori – per la seva situació (proximitat a Girona, infraestructures, 
aeroport) i els serveis que ofereix – que pot implicar una pèrdua dels valors que caracteritzen el 
poble 

El manteniment de l’agricultura està amenaçat 
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6. Patrimoni cultural i arquitectònic 

A. Memòria descriptiva 

6.1. Patrimoni cultural, arqueològic i etnogràfic 

6.1.1. Patrimoni intangible 

El patrimoni etnogràfic de Campllong està molt lligat a la vida rural, tant agrícola com 
ramadera. D’aquesta tradició rural n’ha sorgit la Fira de Primavera de Campllong, dedicada a la 
tradició agrícola i ramadera del camp i a les eines de pagès. Actualment des del Consistori 
municipal s’està treballant perquè en un futur, el municipi pugui disposar d’un museu d’estris 
antics del camp. 

Les festivitats que es celebren al municipi són: 

• Celebració del Carnestoltes, a on un grup de gent del poble organitza una comparsa. 

• Fira Comarcal de Primavera de Campllong, al mes d’abril, on s’organitzen concursos 
diversos. 

Fotografia 6.1-1: Fira Comarcal de Primavera. 

 
Font: www.festacatalunya.cat 

 

• La Revetlla de Sant Joan, amb la tradicional foguera de St. Joan i un sopar popular. 

• Festa Major de Campllong, que es celebra a finals d’agost i a on s’organitzen diverses 
activitats com: 

− gimcana popular 

− cursa de cargols 

− concerts i ball de nit 

− animació infantil 

− sardanes 

− competicions esportives 

− sopar de germanor 

− caminada nocturna 

• Musicant, a finals d’agost i principis de setembre, a on es dóna veu a la música de diferents 
compositors catalans. 

• Castanyada que s’organitza durant la tardor. 

• Representació dels Pastorets que es celebra durant l’època de Nadal. 
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6.1.2. Patrimoni tangible 

El municipi de Campllong, en el seu POUM, té catalogat un seguit d’edificacions de valor 
històric i patrimonial, entre les que hi ha la Torre Llupiana, casa fortificada d’estil gòtic 
flanquejada per torres de defensa.  

Taula 6.1-1: Masies i edificacions de valor històric-patrimonial a Campllong. 

Església de Sant Quirze i Santa Julita Mas Oller 

Edifici de la Rectoria Can Catedral 

Torre Llupiana (Decret de protecció de 
castells del 22 d’abril de 1949) Can Cama 

Can Pou Can Gall 

Can Bosch Mas de la Torre Colomina 

Can Nosa Can Falgueras 

Can Dionís Mas Piferrer 

Mas Sureda Mas Mai 

Mas Miquel Can Güitó Gros 

Mas Feliu Can Canyet 

Mas Frigoler Can Quirch 

Mas de les Ferreries  
Font: POUM de Campllong. 

 

Fotografia 6.1-2: Església de Sant Quirze i Santa Julita 

 
Font: www.campllong.cat 

 

Els edificis o conjunts de Campllong que han estat definits com a Béns Culturals d’Interès 
Nacional, segons la  Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, i que es correspon amb la dels 
Béns d’Interès Cultural definits a la Llei del Patrimoni Històric espanyol, pel seu interès cultural 
d’àmbit nacional són: 
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Taula 6.1-2: Béns Culturals d’Interès Nacional. 

Nom Època 

Torre Llupiana s. XV 

Font: POUM Campllong. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Els edificis o conjunts que pel seu caràcter o el seu interès singular han de ser considerats 
essencials pel patrimoni natural del municipi, són objecte de protecció pel seu interès 
cultural de caràcter local. 

 

Taula 6.1-3: Edificis d’Interès Arquitectònic, Arqueològic o Històric. 

Església Parroquial de St. Quirze i Sta. Julita 

La Rectoria (veïnat de l’església) 

Mas de Can Pou (veïnat de Can Pou) 

Mas de Can Bosch (veïnat de Can Bosch) 

Mas de Can Güitó Gros (veïnat de Can Canyet) 

Mas de Can Dionís (veïnat de Can Dionís) 

Mas de Can Piferrer (veïnat de Can Falgueres) 

Mas de Can Falgueres (veïnat de Can Falgueres) 

Mas de la Torre Colomina (veïnat de les Ferreries) 

Mas de Ca l’Oller (veïnat de les Ferreries) 

Mas de les Ferreries (veïnat de les Ferreries) 

Font: POUM de Campllong. 

 

 

Taula 6.1-4: Fitxes descriptives edificis d’interès arquitectònic. 

Església Parroquial de St. Quirze i Sta. Julita 

Situació i 
descripció 

L’església parroquial de Campllong, anomenada de Sant Quirze 
i Santa Julita (també anomenada de St. Quirc o Cir), es situa 
al nucli central, en una petita elevació del terreny, voltada de 
gespa i d'arbres. 

Antigament 

Les èpoques de reconstrucció són molt ben definides en 
aquesta església: segles XV, XVI I XVII. Es nota molt 
clarament la part antiga en el presbiteri, de forma rectangular. 
No es descarta la seva construcció en les primeres èpoques del 
romànic. 

Actualment 

Ben poca cosa resta així i tot d'aquella església primitiva que 
constava d'una sola nau i el campanar, amb una escala 
d'accés. L'antiga volta de punta d'ametlla del presbiteri es 
perllonga fins a la meitat de la nau, on canvia l'estructura, 
indicant clarament una nova època de construcció. 

El campanar és de planta quadrada, té un finestral a cada 
banda amb reforç al damunt, acaba amb coberta piramidal. Un 
fet que podem destacar, és que les campanes són les originals 
que foren col·locades en una de les etapes reconstructives més 
antigues. 

La portada de l’església correspon a la reforma verificada el 
segle XVII. És rectangular amb timpà triangular i dues 
pilastres i esferes que surten del angles verticals. Al damunt, 
un rosetó i dues finestretes laterals en el terrabastall.  

El frontó es presidit per les imatges dels patrons de la 
parròquia, Sant Quirze i Santa Julita. 
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Taula 6.1-4: Fitxes descriptives edificis d’interès arquitectònic. 

La Rectoria 

Descripció Amb tot el seu aspecte de típica masia, la Rectoria és un edifici que ha tingut una gran 
incidència al poble. 

Antigament 

L'any 1743 va ésser construïda sota el rectorat de mossèn Petrus Sivil, com es fa constar 
a la llinda de la porta. Els esdeveniments bèl·lics del passat hi ha deixat constància a la 
construcció. Durant la guerra de la Independència fou cremada, motiu pel qual, el rector 
d'aleshores, mossèn Jaume Boadas i la gent del poble ajudà reconstruir.  

El 1936 va ésser ocupada com a local social del sindicat, desprès s'habilità com a alberg 
de refugiats, i finalment serví de quarter a les tropes republicanes. Acabada la guerra civil 
tornà a complir les funcions pròpies de rectoria. 

Actualment Ha estat restaurada i alberga, a part de la rectoria, les dependències municipals. 
Mas de Can Pou 

Descripció Can Pou, actualment és més conegut per Can Tarrosa. Casa de gran importància el 
passat, que donà nom al veïnat. 

Antigament 

D'antic fou denominada "Can Pou de la Polenca" pel fet que per regar els camps extensos 
de la finca havien instal·lat, al costat dels pous que hi havia a tocar el torrent, un seguit 
de palanques que s'empraven en el passat i que per degeneració del mot el poble rural 
solia anomenar "polanques" o "polenques".  

Can Pou, finca amb una gran  esplendor el passat, de la qual només roman el nom del 
veïnat, era la casa pairal d'una de les famílies, ja inexistents, més distingides del poble. 
Posteriorment va passar diverses vicissituds. En un temps fou habilitada per a escola 
primària. També serví d'estatge per a la mestra i fins i tot per a una peó de la carretera 

Actualment 

Ha estat restaurada i forma part de les instal·lacions de l'empresa d'embotits de la família 
Albertí. 

Tot i que en l'actualitat la casa queda bloquejada per altres edificis, i l'extensa planúria 
que l'envoltava s'ha reduït a un carreró estret, s'endevina la seva importància passada. La 
façana té un gran portal adovellat i finestres gòtiques. Una de les obertures manté la 
inscripció; "Pere Pou 1612". 

Torre Llupiana 

Descripció 

La Torre Llupiana fou acollida al Decret del protecció dels castells de 22 d'abril de 1949. 

Coneguda també per Torre de Llupià o simplement La Torre: constitueix un model de casa 
fortificada, castellet o residència senyorial. D'estil gòtic, és assentada probablement sobre 
alguna obra anterior de la qual conserva característiques com un finestral amb l'escut del 
marquès de Llupià, el propietari primitiu, les torres de defensa del gòtic final, la llar de 
pedra del saló dels primer pis i els grans arcs de les antigues cavallerisses, actualment 
destinades a celler. 

L'escut que figura a la façana de l'edifici és el primitiu del marquesat. Els de l'interior 
presenten algunes lleugeres variants, bé sia per unions matrimonials o per l'annexió 
d'altres títols obtinguts posteriorment.  

Les finestres que donen a la galeria, convertides en portes d'accés, corresponen a l'època 
datada entre els segles XVI - XVIII. 

Antigament Sembla ésser que antigament la Torre era voltada d'un fossar amb aigua, característica 
dels vells castells o cases fortes. 

Actualment 

L'any 1942 fou adquirida pels actuals propietaris i al 1966 la van haver de restaurar 
totalment per amenaçar ruïna.  

L'aspecte del casal és d'una distinció indiscutible. Flanquejat per les torres de defensa del 
gòtic final, consta de dues parts ben diferenciades; l'antiga a l'ala posterior, i la més 
moderna, acarada a l'església. 
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Taula 6.1-4: Fitxes descriptives edificis d’interès arquitectònic. 

Can Sant Dionís 

Situació i 
descripció 

Masia fortificada del Segle XIII amb una capella veïnal 
adossada, dedicada a Sant Dionís. està ubicada en 
una finca agro-pecuària, rodejada de camps de conreu 

Antigament 

Va ser destruïda pels francesos a principis del Segle 
XIX, d'aquí el nom de la casa "Sant Dionís”. A la dreta 
de l'entrada roman un espitllera, que demostra que la 
casa havia estat fortificada. 

Actualment Actualment restaurada i habilitada a les comoditats 
del món actual, conservant l’estil propi de la casa. 

 

Font: Ajuntament de Campllong. 

 

El document del POUM de Campllong incorpora el Catàleg de masies i cases rurals susceptibles 
de reconstrucció o de rehabilitació que cal preservar pels seus valors arquitectònics, històrics i 
paisatgístics, ja que formen part de l’estructura tradicional d’ocupació del territori de 
Campllong. Aquests habitatges inclosos en el Catàleg de masies i cases rurals, en les seves 
reconstruccions i rehabilitacions han de respectar el volum edificant existent i la composició 
volumètrica original. 

Taula 6.1-5: Catàleg de masies i cases rurals. 

Veïnat de 
Can Bosch 

Veïnat de 
Can Canyet 

Veïnat de 
Can Dionís 

Veïnat de 
Can 

Falgueres 

Veïnat de la 
Bruguera 

Veïnat de les 
Ferreries 

Mas Nosa Mas Piua Mas Moixó Mas Piferrer La Casa Nova Mas Xirgu 
Mas Bosch Mas Barraca Mas Bareia Mas Portell Mas Capell Mas Tano 

Mas Roqueta Mas Puigmolé Mas Dionís Mas Tomàs Mas Pobre Mas Mingo 
Mas Gelats Mas Callicó Mas Sureda Mas FalgueresI Mas Mau Mas Peó 

Mas Fuster Mas Güitó Gros Mas Miquel Mas 
FalgueresII 

Mas Sardà Torre 
Colomina 

Mas Cardina Mas Madrona Mas Feliu Mas Mai Mas Nadal Mas Festes 
Mas Pellaia Mas Margot Mas Frigolé Mas Torrent Mas Cua 

Mas Figueres Mas Canyet Mas Maret Mas 
Empordanès 

Mas Oller 

Mas Fossa Mas Crustó Mas Quel 
Vinyes 

Mas Quirch Mas Nino 
Mas Tarlà Mas Tatu 

Mas Güitó Petit Mas Reixach 
Can Roca Mas Catedral 

Mas Vinyes 
Mas Pedriges 
Mas Culera 

Mas Vert 
Mas Juny 
Mas Llop 

Mas Viader 
Mas Vila 
Mas Coll 

Mas Teixeras 
Mas Cusí 

Mas Cama 
Mas Hortelà 

Mas Dalt 
Mas Granics 

 

 

 

 

Mas Martí 

 

Font: POUM de Campllong. 
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El document del POUM també incorpora les fitxes dels habitatges preexistents que es troben 
subjectes a la normativa general del Pla. 

Taula 6.1-6: Catàleg d’habitatges recents. 

Veïnat de Can Bosch Veïnat de Can Canyet Veïnat de Can Dionís 
Veïnat de la 
Bruguera 

Can Gelats Nou Can Selvatana Can Jordi Can Torrent Nou 
Can Pellaia Nou Can Serra Can Feliu Nou Can Massa 

Can Roqueta Can Miquel Nou Can Gumbau-Ciurana 
Can Culera Nou 

Cal Cusí 
Mas de les Annes 
Can Salvador Sais 

Can Barrera 

 
  

Can Sardà Nou 
Font: POUM de Campllong. 

 

La descripció del patrimoni es complementa, amb l’enquesta de percepció ciutadana, ja que 
en aquesta es preguntava per elements del patrimoni històric i cultural els quals s’haurien de 
restaurar i/o  protegir. En aquest sentit la majoria dels enquestat van contestar que aquest 
element havia de ser l’església, seguida pels masos i l’entorn rural dels mateixos i la torre 
Colomina. 
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B. Diagnosi estratègica del patrimoni cultutal i arquitectònic 

6.2. Descriptors, resum divulgatiu i diagnosi estratègica 

Elements pendents de protecció 

Hi ha una varietat d’elements naturals, al municipi de Campllong, que no es troben sotmesos a 
cap element de protecció per el POUM de Campllong, així com espais comuns a on tradicionalment 
s’hi anava d’esbarjo, o espais pintorescs del municipi. Es podran citar exemples clars un cop 
l’enquesta de participació ciutadana estigui complerta. 

 

Importància patrimonial dels habitatges tradicionals 

Campllong històricament ha estat un poble eminentment agrícola. Dins el Catàleg del POUM es 
dóna especial importància a preservar els elements més destacats de tota societat agrícola, com 
són les masies i les cases rurals que han albergat a aquesta població rural. Aquest patrimoni 
arquitectònic i històric s’ha anat transformant al llarg dels segles i actualment està patint un fort 
procés de transformació com a conseqüència dels canvis socials en la nostra societat. La Torre 
Llupiana està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional. 

 

6.3. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats 

Punts forts 

Importància dels elements patrimonials de l’arquitectura rural tradicional 

Catàleg de documentació del Catàleg de masies i cases rurals i, dels habitatges recents 

Consolidació de la Fira Comarcal de Primavera i del Musicant, entrant a formar part del patrimoni 
cultural 

 

Punts febles 

Inexistència de plans de gestió patrimonial per part de l’Ajuntament 

 

Oportunitats 

Projecte de museïtzar les diferents tipologies d’eines del camp 

 

Debilitats 

No hi ha programes de conscienciació de la població pel que fa al patrimoni del municipi 

Canvi d’usos del patrimoni pel progressiu canvi en la societat del municipi 
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Annex. 1. Plànols 

 

Plànol 1 (C 1) Sectors ibranques d’Activitat 

Plànol 2 (C 2) Patrimoni Cultural i recursos turístics 

Plànol 3 (C 3) Patrimoni cultural i Biodiversitat 

Plànol 4 (C 4) Conservació i millora del paisatge 

Plànol 5 (C 5) Foment dels usos tradicionals 

Plànol 6 (C 6) Aigües superficials i Subterrànies 

Plànol 7 (C 7) Zones de risc Ambiental 

Plànol 8 (C 8) Xarxa viària 

Plànol 9 (C 9) Capacitat acústica 

Plànol 10 (C 10) Vulnerabilitat de la contaminació luminica i electromagnètica 
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Annex 2. Bibliografia 

2. Descripció de l’entorn físic 
Publicacions 

- Vehí, Montserrat. Tesis doctoral. Geologia ambiental de la depressió de la selva. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Any 2001 

- Menció, Anna. Tesis doctoral. Anàlisi multidisciplinària de l’estat de l’aigua a la depressió de la 
Selva. Universitat Autònoma de Barcelona. Any 2006 

- Vilanova, Ester. Tesis doctoral. Anàlisi dels sistemes de flux a l’àrea Gavarres-Selva-Baix 
Empordà. Proposta de model Hidrodinàmic regional. Universitat Autònoma de Barcelona. Any 
2004 

- Pla Innuncat. Generalitat de Catalunya 

Cartografia 

- Atles climàtic de Catalunya 

- Mapa Geològic de Catalunya 1:25000. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona. 

- Patrimoni Geològic de la Cartografia Temàtica de les Terres Gironines (PALLÍ, ROQUÉ i LINARES, 
2004). Universitat de Girona i Diputació de Girona. 

- Base de Dades Topogràfica de Catalunya a escala 1:5000. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Barcelona. 

Referències nominals 

- MARTIN VIDE, 1992. 

- MENCIÓ, ANNA; 2005 

- PALLÍ I ROQUÉ, 1993. 

- VEHÍ, MONTSERRAT (2001) 

- VILANOVA, 2004 

Altres 

- Servei Meteorològic de Catalunya  

- Institut Cartogràfic de Catalunya. 

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

- Agència Catalana de l’Aigua 

- Institut Geològic de Catalunya 

 
3. Aspectes de sostenibilitat ambienta 
 
3.1. Territori 
Publicacions 

- Agenda 21 comarcal del Gironès. Consell Comarcal del Gironès 

Recursos d’internet 

- Generalitat de Catalunya 
http://www.gencat.cat 

- Ajuntament de Campllong 
http://www.campllong.com 

- Institut d’Estadística de Catalunya 
http://www.idescat.net 

- Consell comarcal del Gironès 
http://www.girones.cat 

- Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
http://mediambient.gencat.net 
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Normativa 

- Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), 1995 

- Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

- Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona 

- Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 

- Pla especial urbanístic d’infraestructures complementàries 

- Pla de Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes, 2005 

- Estudis preliminars del Pla Director Urbanístic del Sistema Urbà de Girona (PDU), juliol 2007 

- POUM del municipi de Campllong. 2007 

- Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil a Catalunya  

- DECRET 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i 
l'homologació dels plans de protecció civil municipals. (DOGC 2945 de 04/08/1999) 

- Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT)  

- Pla de protecció civil d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT)  

- Pla de protecció civil per al risc d'inundacions a Catalunya (INUNCAT)  

- Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT)  

- Pla de protecció civil per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).  

- Pla especial d'emergències per contaminació accidental de les aigües marines a Catalunya 
(CAMCAT) 

- Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).  

- Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural 

- 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 

- Programa INTERREG IIIB 

- Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries 

Cartografia 

- Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) – CREAF, 1999 i 2003 

- ICC, 2003 

Altres 

- Centre Integral de Mercaderies i activitats logístiques (CIM) 

- Organització Mundial de la Salud (OMS) 

- Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong 

 
3.3. Biodiversitat i paisatge 
Publicacions 

- Menció Domingo, Anna. Anàlisi multidisciplinària de l’estat de l’aigua a la Depressió de la Selva. 
Novembre – 2005 

- Feliu, Ponç; Comas, Aleix; Ruhí, Albert. Noticiari Naturalista de Girona i rodalies (publicat mensual 
a través de l’Ateneu Naturalista de Girona) 

- l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya (IEIGC) 

- Document IMPRESS. Agència Catalana de L’Aigua 

- Programa de manteniment i conservació de lleres. Agència Catalana de l’Aigua. Anys 2006, 2007 i 
2008 

- Agenda 21 de la comarca del Gironès. Consell Comarcal del Gironès. 

- Estudi de la Connectivitat funcional de la Comarca del gironès. Consell Comarcal del Gironès 

Recursos d’internet 
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- Agència Catalana de l’Aigua 
http://mediambient.gencat.net/aca 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge 
http://mediambient.gencat.net 

- Consell Comarcal del gironès 
http://www.girones.cat 

- Ajuntament de Campllong 
http://www.campllong.com 

- Banc de Dades de Biodiversitat (BIOCAT) 
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html 

- IEIGC (Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya) 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_interes_geologic 

- Servei de Prevenció d’incendis forestals  
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/ 

Normativa 

- Llei 22/2003 

- Directiva Hàbitats; (Directiva 43/92/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992 relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres  

- Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 
92/43/CEE 

- Reial decret 1193/1998, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1997/1995. 

- Directiva 97/62/CE de 27 d’octubre de 1997 (modificació de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservació dels Hàbitats Naturals de fauna i flora silvestres), 

- Directiva 79/409/CE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació d’aus silvestres. 
Directiva aus 

- Directiva 2000/60/CE; Directiva marc de l’aigua  

- Llei 3/98 de Intervenció Integral de l'Administració Ambiental. 

- Llei 12/1985, d’espais naturals Decret 64/1995 de 7 de març  

- PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) 

- Conveni Berna 

- Conveni Bonn 

Cartografia 

- Cartografia en format Miramon. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Altres 

- Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) 

- WEST RIDING, 1999 (Mètode directe de subjectivitat compartida) 

- CNEA (Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades) 

- Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong 

- Unitat de Botànica de la Universitat de Girona 

- Banc de Dades de Biodiversitat (BIOCAT) 

- Agrupacions de defensa forestal (ADF) 

 

3.3. Mobilitat 
Publicacions 

- Pla d’aforaments 2005, Direcció General de Carreteres. Generalitat de Catalunya 

- Tráfico en autopistas y túneles de peaje. Red de carreteras del Estado. 2007. Ministerio de 
Fomento 

- Pla de carreteres de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Política territorial i 
Obres Públiques. 1987. 

- Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC). Generalitat de Catalunya. Departament 
de Política territorial i Obres Públiques. 2006. 
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- Agenda 21 de la comarca del Gironès. Consell Comarcal del Gironès.. 

- Planificació de l’Espai Fluvial de les Conques del Baix Ter. Agència Catalana de l’Aigua. 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. 2003. 

Recursos d’internet 
- Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

http://www10.gencat.net/ptop  

- l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
http://www.idescat.es 

- Direcció General de Carreteres. 
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/index.jsp 

- Ajuntament de Campllong. 
http://www.Campllong.com 

- Consell Comarcal del Gironès 
http://www.girones.cat 

Normativa 

- Pla d’aforaments 2005, Direcció General de Carreteres. Generalitat de Catalunya 

- Pla de carreteres de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Política territorial i 
Obres Públiques. 1987. 

- Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC). Generalitat de Catalunya. Departament 
de Política territorial i Obres Públiques. 2006. 

- Pla especial d’emergències per a accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera 
i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT). 

- Resolució IRP/4266/2006 de 21 de desembre, per la qual s’estableixen restriccions de circulació 
durant l’any 2006 

- RD1131/1998 de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució del Reial Decret 
Legislatiu 1.302/1986, de 28 de Juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental. 

- Llei 16/2002, de protecció de la contaminació acústica 

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques 

- Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, i el Decret 135/1995, de 24 de març, que desplega i 
aprova el Codi d’accessibilitat 

- Resolució IRP/4266/2006 de 21 de desembre, per la qual s’estableixen restriccions de circulació 
durant l’any 2007 

Cartografia 

- Plànol de carreteres de les comarques gironines del DPTiOP 

Referències nominals 

- Rossell i Verdasco (Any 1999 i 2000), 

Altres 

- l’Autoritat Transport Metropolità de l’àrea de Girona (ATM-Girona) 

- Diputació de Girona 

- Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 

- Ministerio de Fomento del Govern d’Espanya 

- Direcció General de Qualitat Ambiental. Departament de Medi Ambient 

- Agència Catalana de l’Aigua 

- Departament de Política territorial i Obres Públiques 

- Servei Català de Transit 

- Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil 

- Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong 

 

3.4. Aigua 
Publicacions 
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- Projecte d’abastament d’aigua potable des de l’artèria Costa Brava centre als municipis de 
Riudellots de la Selva i Campllong. 2002 

- Pla sectorial d’abastament d’aigua a Catalunya 

- Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 

Recursos d’internet 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp 
- Agència Catalana de l’Aigua. 

http://mediambient.gencat.net/aca/ca/inici.jsp 
- Consorci Costa Brava 

http:// www.ccbgi.org 

- INUNCAT 
http://www.gencat.net/interior/esc/docs/INUNCAT.pdf 

Normativa 

- POUM del municipi de Campllong. 2007. 

- Directiva 76/464 relativa a disminuir substàncies perilloses en el medi aquàtic.  

- Directives 75/440, 79/869 i 80/68 en referència a la qualitat de l’aigua per consum humà. 

- Directiva 80/68 sobre la qualitat de les aigües subterrànies. 

- Directiva 70/160 sobre normatives d’aigües de bany.  

- Directiva 91/271 sobre aigües residuals urbanes.  

- Directiva 91/676 sobre contaminació de nitrats.  

- Directiva 86/278 sobre l’ús de fangs en agricultura. 

- LLei 29/85 d’aigües.  

- RD 1138/1990 sobre qualitat i control d’aigües de consum públic. 

- RD 606/2003 sobre domini públic. 

- Llei 17/87 refosa pel decret 1/98.  

- Llei 5/1990 sobre infraestructures hidràuliques.  

- Llei 6/1999 sobre ordenació, gestió i tributació de l’aigua.  

- Decret 188/199 de regulació de les deduccions sobre la tributació sobre l’aigua.  

- Llei 5/1981 de tractament i abocaments d’aigües residuals.  

- Llei 19/91 sobre la reforma de la junta de sanejament.  

- Decret 320/1990 sobre el cànon de sanejament.  

- Llei 7/1994 i el decret 83/1996 que regula l’abocament d’aigües residuals.  

- Decret 130/03 on es reglamenten els serveis públics de sanejament.  

- Llei 6/99 d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

- Ordenança fiscal núm. 2. reguladora del impost sobre bens immobles. Campllong 

- Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions. 
Campllong 

Altres 

- Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

- Prodaisa 

- Consorci Costa Brava 

- Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo 

- Ajuntament de Campllong 

- Laboratori Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter 

- Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM) 

- Programa Miramón (Xavier Pons 2006). 

- Masses d’aigua subterrània de Catalunya (ACA 2001). 

- Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong 
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3.5. Contaminació atmosfèrica 
Recursos d’internet 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp 

- Web de mobilitat sostenible. 
http://gencat.net/mobilitat 

- Unió Internacional del Transport Públic (UITP) 
http://www.uitp.com 

- European climate change programme 
http://www.ec.europa.eu/environment 

- Portal de Qualitat de l’Aire 
http://www.troposfera.org 

- Direcció General de Qualitat Ambiental. 
http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp 

- l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
http://www.idescat.es 

Normativa 

- Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’Administració ambiental (LIIAA). 

- Decret 136/1999 de 18 de maig pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la 
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten 
els seus annexos. 

- Decret 322/87 de 23 de setembre de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Pla del sector químic de Catalunya 

- Directiva europea 96/61 CE sobre Prevenció i control integrats de la contaminació. (Directiva 
IPPC 2003)  

Referències nominals 

- Guillem Massagué, 1997, OMS, The Lancet l'any 2004). 

Altres 

- Catàleg d'Activitats Industrials Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA) 

- Cambra de Comerç de Sabadell – Auna consultors (2006). 

- Comissió Europea. 

- Agència Europea del Medi Ambient 

- Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles i Camiones 

- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

- Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC). 

- Asif Faiz Christopher S. Weaver Air Pollution from Motor Vehicles.  

- Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong 

 
3.6. Soroll 
Publicacions 

- “Una avaluació Dobris" sobre el medi ambient a Europa. Agencia europea del medi ambient 
(Buzón 16B, Müller, DG XI, CCE, comunicació personal basada en EE.UU. EPA, 1979). 

Recursos d’internet 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp 
- Web de mobilitat sostenible. 

http://gencat.net/mobilitat 

- Unió Internacional del Transport Públic (UITP) 
http://www.uitp.com 
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- European climate change programme 
http://www.ec.europa.eu/environment 

- Portal de Qualitat de l’Aire 
http://www.troposfera.org 

- Direcció General de Qualitat Ambiental. 
http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp 

Normativa 

- Directiva 2000/14/CE, sobre l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
emissions sonores en l’entorn, que són degudes a les màquines d’ús a l’aire lliure, 8 de maig de 
2000.  

- Directiva 2002/30/CE, sobre l’establiment de normes i procediments per a la introducció de 
restriccions operatives relacionades amb el soroll en els aeroports comunitaris, 26 de març de 
2002.  

- Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, 25 de juny de 2002. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la "Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

- Real Decreto 1909/1981 pel qual s’aprova la norma bàsica de la edificació NBE-CA-81 sobre 
condicions acústiques en els edificis 

- Real Decreto 2115/1982 de modificació del Real Decreto 1909/1981 

- Ordre de 29 de setembre de 1988 per la qual s’aclareixen i corregeixen aspectes dels annexes de 
la NBE-CA-82. 

- Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció contra la contaminació acústica 

- Resolució del Departament de Medi Ambient, de 10 de novembre, una Ordenança municipal tipus 
reguladora del soroll i les vibracions 

- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental 

Cartografia 

- Cartografia sobre el nivell sonor de la xarxa de carreteres. Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 

- Proposta de Mapa de Capacitat Acústica de Campllong. Consell Comarcal del Gironès 

Altres 

- Enginyeria Energètica Gironina SL (Energi). 

- Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya de la demarcació de Girona 

- Consell Comarcal del Gironès 

- Direcció General de Qualitat Ambientl. Departament de Medi Ambient i Habitatge 

- Índices basados en Leq de AAGESEN, H. (2002) 

- Agència del medio ambiente de la CAM (1993). 

- Querol, J.M. (1994) Manual de mesurament i avaluació del soroll. 

- Libro Verde de la Comision Europea. Bruselas, 1996 

- Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong 

 

3.7.Residus 
Recursos d’internet 

- Ajuntament de Campllong 
http://www.campllong.com 

- Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
http://www.gencat.net/darp/ 

- Consell Comarcal del gironès 
http://www.gironès.cat/ 

- l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
http://www.idescat.es 

- Agència de Residus de Catalunya. 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
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Normativa 

- Programa de Gestió dels Residus Municipals a Catalunya 2001-2006 (PROGREMIC) 

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus 

- Ley10/1998, de 21 de abril, de residuos 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, 
modificat pel decret 161/2001, de 12 de juny 

- Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la recollida de residus sòlids urbans. Del 
municipi de Campllong. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova 
el Catàleg de residus de Catalunya. 

- Decret 93/1999. de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

Altres 

- Consell Comarcal del Gironès 

- Ajuntament de Campllong 

- Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

- Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong 

 

3.8. Energia 
Publicacions 

- Core Inventory of Air emissions methodology. 2003. 

- Diputació de Girona 2006. Obres i Vies. 

- Atles climàtic de Catalunya 

- Informe 2004 de l’observatori de l’energia nuclear a Catalunya 

- l’energia nuclear a Catalunya: el seu impacte 

- L’energia en l’horitzó 2030. Departament de treball i industria. 2005 

- Pla sostenibilitat Energètica del Gironès. Consell Comarcal de Gironès. 

Recursos d’internet 
- Institut d’Estadísitica de Catalunya  

http://www.idescat.es 

- Departament de Política Territorial i  Obres Públiques,  
http://www10.gencat.net/ptop  

Normativa 
- Decret 21/2006 sobre ecoeficiència d’edificis,  

- Real decreto 661/2007 por el que se establece un nuevo régimen juridico y económico de la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial,  

- Real decret 2818/1998, Real decret 2818/1998, sobre eletricitat 

- Pla sectorial d’implantació d’energies renovables a Catalunya 

- Pla de l’energia a Catalunya 

- Real Dereto 1066/2001, de 28 de setembre sobre les condicions de protecció del domini públic 
radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària front 
les emissions radioelèctriques 

- Ordenança fiscal núm. 2. reguladora del impost sobre bens immobles. Campllong. 

- Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre construccions, obres i instal·lacions. 
Campllong. 

Altres 
- Ajuntament de Campllong. 

- Universidad de Gipuzkoa. 

- ICAEN. 

- A.Adrià Gas Butà S.A 
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- Fecsa Endesa 

- Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo. 

- Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong 

 

4. Aspectes de Sostenibilitat Econòmica 
Publicacions 

- Agenda 21 de la comarca del Gironès. Consell Comarcal del Gironès. 

Recursos d’internet 

- Anuari Econòmic Comarcal. Caixa de Catalunya. Any 2006 
http://www.caixacatalunya.es/CDA/caixacat/  

- Anuari Econòmic any 2006 de la Caixa de Pensions. Gironès. 
http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com  

- Fitxes municipals any 2007 de Caja Espanya.  
http://www.cajaespana.es  

- Anuari Departament de Treball i Industria. Generalitat de Catalunya anys 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003 
http://www.gencat.cat/treball/  

- Institut d’Estadística de Catalunya 
http://www.idescat.es  

- Departament de Política territorial i Obres Públiques 
http://www.gencat.net/treball/departament.es 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp 

- Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 
http://www.creaf.uab.es 

- Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
http://www.gencat.cat/darp/  

- EPER-España; Registro estatal de Emissiones i Fuentes Contaminantes 
http://www.eper-es.es/ver.asp?id=1090&Doc=1092&index=2 

- Cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge. (Miramon) 
http://www.gencat.net/mediamb/sig/sig.htm  

- Mercats sermanals de Calatunya. 
http://www.mercatsetmanal.cat 

- Ajuntament de Campllong. 
http://www.campllong.com 

- Consell comarcal del Gironès 
http://www.girones.cat 

- Registre d’establiments industrials de Catalunya 
http://www10.gencat.net/reic/ 

Normativa 

- POUM del municipi de Campllong. 2007 

- Llei 3/98 de Intervenció Integral de l'Administració Ambiental. 

- Decret 50/2007, de 27 de febrer, pel qual es regula el CGE. 

- Pla General de Política Forestal 2007 – 2016 

Cartografia 

- Cartografia Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Miramon 

Altres 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge. OGAU-Girona 

- Departament de Treball i Industria. 

- Ajuntament de Campllong. 

- Consell Comarca del Gironès 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. Campllong 

TRAÇA, Estudi de Serveis Ambientals  372 

- Centre de la Propietat Forestal 

- PIMEC 

- Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong. 

 

5. Aspectes de sostenibilitat social 
Publicacions 

- Agenda 21 de la comarca del Gironès. Consell Comarcal del Gironès. 

- Memòria anual de l’Institut d’Assistència Sanitària. 2005 i 2006 

- Diputació de Girona “Pla d’Acció Social 2008-2011” 

- Anuari estadístic d’accidents de trànsit de Catalunya, anys 2004, 2005 i 2006 

- Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya 

- Mapa de llars d’infants de Catalunya 2004-2008 

- Diari de Girona, 23 d’octubre del 2007, article de C.T.T. 

- Butlletí Epedemiològic de Catalunya (BEC) núm. 3 “Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2005” 

- Revista municipal “El Gra i la Palla” 

Recursos d’internet 

- Institut d’Estadística de Catalunya 
http://www.idescat.es  

- Instituto Nacional de Estadística 
http://www.ine.es 

- Sistema d’Informació d’Administració Local, MUNICAT 
http://www.municat.cat 

- Formulario de Datos Económicos y sociales de Caja España.  
http://www.cajaespana.es  

- Memòries de l’Àmbit Territorial de Girona, Institut Català de la Salut (Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya) 
http://www10.gencat.net/catsalut/cat/publicacions_memories.htm 

- Hipermapa de Catalunya  

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/actuacions/territori/hipermapa.jsp 

- http://www.entitatscatalanes.com 

- Televisión Digital Terrestre 
http://www.tdt.es 

- Col·legi de Farmacèutics de Girona 
http://www.cofgi.com/ 

Normativa 

- POUM del municipi de Campllong. 2007 

- Pacte Nacional per l’Habitatge 2007–2016 (Departament de Medi Ambient i Habitatge). 

- BOP de Girona núm. 72, d’11 d’abril de 2007 núm. 44620 

Altres 

- Ajuntament de Campllong 

- Consell Comarcal del Gironès 

- Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona 

- Sociedad de Tasación 

- Pla per el Dret a l’Habitatge 2004-2007 

- Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació 

- Servei d’Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris (Departament de Salut) 

- Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 

- Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya 

- Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
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- Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

- Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya 

- Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya 

- Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

- Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 

- Observatori de seguretat viària de Catalunya 

- Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. Campllong 

 

6. Patrimoni cultural, arqueològic i etnogràfic 
Recursos d’internet 

- Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya 
www.gencat.cat/cultura 

- Ajuntament de Campllong 
Htp://www.campllong.com 

- Coordinadora de Colles Geganteres de les Comarques Gironines 
http://www.saissoft.com/gegants/ 

- www.bohigas.com 

- Consell comarcal del Gironès 
http://www.girones.cat 

Normativa 

- POUM del municipi de Campllong. 2007 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comissió Tècnica de Seguiment : 

Montserrat Roura Massaneda (Ajuntament de Riudellots de la Selva) 

Carme Camps i Goy (Ajuntament de Riudellots de la Selva) 

Èlia Massó (Ajuntament de Riudellots de la Selva) 

Lluís Freixes (Ajuntament de Campllong) 

Anna Serra (Ajuntament de Campllong) 

Francesc Casanovas (Ajuntament de Sant Andreu Salou) 

 

Olga Freixa (Direcció Facultativa; Diputació de Girona) 

Xènia Illas (Adjunta a Direcció Facultativa; Diputació de Girona) 

 

Carles Casabona Ferré (Empresa adjudicatària; TRAÇA) 

Enric de Bargas Sellarés (Empresa adjudicatària; TRAÇA) 

 

Setembre 2008 

 
Ajuntament de 

Campllong 


