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Agenda 21 del Baix Ter 

1. Introducció 

El següent document correspon a la fase de diagnosi municipal i constitueix el segon volum 
del Pla d Acció Local per a la Sostenibilitat dels municipis del Baix Ter. A diferència de la 
memòria descriptiva comuna aquest és un document específic per a cada municipi. 

Partint de la memòria descriptiva, on es fa una anàlisi de la realitat municipal per a cada un 
dels aspectes o vectors tractats, aquest document constitueix la valoració de totes les dades 
compilades, que servirà de referent per a l elaboració del Pla d Acció Local per a la 
Sostenibilitat (PALS). D aquesta manera, a diferència de la memòria descriptiva, la diagnosi 
municipal no és un exercici descriptiu sinó precisament la seva interpretació. 

Aquesta interpretació de la realitat municipal i territorial s ha realitzat en el marc del 
desenvolupament sostenible, els principis bàsics del qual són: 

Afavorir la integració i igualtat de les persones. 

Adequar el desenvolupament humà amb el respecte del territori. 

Apostar per un planejament urbanístic ben dissenyat i amb un ús racional del sòl. 

Garantir una mobilitat i accessibilitat als serveis bàsics a totes les persones. 

Potenciar una economia forta i diversificada. 

Promoure la utilització dels recursos de manera racional i eficient. 

Prestar una bona gestió municipal. 

Promoure comportaments i estils de vida en coherència amb la realitat integral del 
municipi i del conjunt del planeta. 

Enfortir el teixit cultural. 

Fomentar la participació dels ciutadans en la presa de decisions municipals. 

La diagnosi municipal avalua els diferents aspectes estudiats: ambientals, territorials, 
econòmics i socioculturals, detectant aquells aspectes a millorar (punts febles), així com les 
oportunitats (punts forts) del municipi a potenciar. Per aquest motiu, s estructura en tres 
blocs referents als aspectes de sostenibilitat ambiental, econòmica i sociocultural, estudiats 
en la memòria descriptiva i que al mateix temps es concreten en els diferents apartats 
temàtics: territori, aigua, residus, educació, població

 

No obstant això, dins de cada bloc, el document segueix una estructura particular que es 
concreta amb (a) una primera part on es defineixen els principals objectius i els criteris de 
sostenibilitat a assolir, (b) una segona part d emmarcament supralocal en la que es realitza 
una síntesi de la situació actual i una diagnosi territorial en l àmbit del Baix Ter; i finalment, 
(c) una tercera part dedicada a la diagnosi municipal i en la que resulten els punts febles i 
els punts forts, a partir dels quals s en deriven els aspectes clau i propostes d actuació, que 
esdevindran en el punt de partida per prendre acció cap a la sostenibilitat. 
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2.1. Aspectes generals i entorn físic 

2.1.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

Les interaccions que exerceix l activitat humana sobre el medi físic són diverses i tenen 
relació directa amb l ordenació del territori. Aquestes incidències afecten fonamentalment 
al medi hidròlogic, relacionades amb la qualitat i quantitat dels recursos hídrics; al medi 
agroforestal, amb la pèrdua de sòl agrícola i forestal motivat per la pressió urbanística; i al 
medi litoral, relacionat amb la qualitat de les aigües i amb la preservació dels espais 
litorals (aiguamolls, dunes, platges, penya-segats) i dels fons marí. 

Amb la finalitat d avaluar si la gestió dels recursos hídrics i del sòl en l àmbit del Baix Ter 
és l adequat per un model territorial de desenvolupament sostenible i per tal de garantir la 
protecció del patrimoni natural, s estableixen els següents objectius principals: 

- Preservar els espais naturals (agrícola, forestal, fluvial,...) 

- Protegir les capçaleres fluvials i la delimitació i protecció dels aqüífers per garantir 
la quantitat i la qualitat de l aigua. 

- Regular les activitats extractives ja siguin en l àmbit fluvial com de muntanya i 
minimitzar el seu impacte sobre el territori. 

A nivell català, la normativa en matèria d aigües i activitats extractives és la que es detalla 
a continuació: 

Decret 328/1988, d 11 d octubre, pel qual s estableixen normes de protecció 
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

Decret 283/1998, de 21 d octubre, de designació de zones vulnerables en relació a la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven mesures ambientals de prevenció i 
correcció de la contaminació de les aigües per nitrats. 

Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables 
en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

Llei 12/1981 de 24 de desembre, relativa a les normes addicionals de protecció dels 
espais d especial d interès natural afectats per activitats extractives. 

Decret 343/1983 de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient 
d aplicació a les activitats extractives. 

Decret 114/1988, de 7 d abril, d avaluació d impacte ambiental. 

Decret Legislatiu14/1994, de 26 de juliol, pel qual s adequa la llei 12/1981, de 24 de 
desembre, per la qual s estableixen normes addicionals de protecció dels espais 
d especial interès natural afectats per activitats extractives. 

Ordre de 6 de juny de 1998, de desplegament parcial del Decret 343/1983.  
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2.1.2. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 

El Baix Ter se situa al NE de Catalunya 
i al NE de les comarques gironines i, 
més concretament, en una àrea limítrof 
entre les comarques del Baix Empordà 
i de l Alt Empordà. 

El conjunt de municipis constitueixen 
una àrea supralocal que ocupa una 
superfície total de 263,04 km2 i té una 
densitat mitjana de 79,29 hab/km2. 

Els seus límits geogràfics corresponen 
a la Serra de Valldevià al NW, al 
massís del Montgrí al NE, la 
Mediterrània a l E, el massís de Begur 
al SE i el Puig Rodó al SW. 

Climatologia i meteorologia 

El Baix Ter es troba entre la zona climàtica prelitoral i litoral, influenciada pel Mediterrani, 
ocasionant episodis de pluges abundants, especialment a la tardor. En general es donen 
temperatures compreses entre els 11-17ºC i precipitacions mitjanes anuals que oscil·len 
entre els 500 mm i els 650 mm a la costa i entre els 650 mm i els 800 mm a l interior. Les 
precipitacions dels entorns climàtics mediterranis es caracteritzen per una notable 
variabilitat interanual i l elevada variabilitat diària. Les pluges totals anuals s allunyen, 
irregularment, de les pròpies mitjanes i condicionen anys pluviomètrics de caràcter sec o 
molt plujosos. 

Geologia i geomorfologia 

Els municipis del Baix Ter se situen en la zona de transició entre el massís de les 
Gavarres i la depressió tectònica de l Empordà, en la que en el seu extrem nord-oriental 
s alça el massís del Montgrí, configurat dominantment per materials d edat mesozoica 
(Triàsic, Juràssic i Cretaci) i de composició majortitàriament calcària. 

En el Neogen, i com a conseqüència de moviments tardialpins, el mantell de l Empordà 
es va fragmentar en un conjunt de blocs aixecats i enfonsats que van donar lloc a la 
depressió de l Empordà. Durant el Pliocè i el Miocè la depressió s anà reblint dels 
materials aportats pels diferents relleus circumdants, a través de sistemes de ventall 
al·luvial. Més tard, durant el Quaternari, aquests materials van quedar parcialment 
recoberts per dipòsits d origen al·luvial, relacionats amb el règim hidrodinàmic del Ter i del 
Daró, constituïnt d aquesta manera el que es coneix com la plana al·luvial del Baix Ter. 

      
ALT EMPORDÀ 

BAIX EMPORDÀ 

GIRONÈS 
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El massís de les Gavarres en canvi, situat en el límit meridional de la depressió de 
l Empordà, està configurat per un substrat paleogen constituït dominantment per nivells 
de gresos, lutites i conglomerats, els quals es troben parcialment recoberts per dipòsits 
quaternaris d origen al·luvial-col·luvial. 

Edafologia 

Les tipologies de sòls més representatives de l àmbit d estudi són les següents: 

Sòls de muntanya: poc profunds, amb punts d aflorament rocós i desenvolupats en 
àrees de pendent. En són representatius els sòls de la muntanya del Montgrí, dels 
relleus calcaris interiors, de la Serra de Valldevià i de Begur. 

Sòls de les àrees al·luvials: presenten un drenatge mitjà donada la seva textura fina 
amb elements grollers no salins i amb una capacitat de retenció d aigua mitjana-baixa. 
En són representatius els sòls de la plana al·luvial i delta. 

Sòls desenvolupats sobre dunes i cordons litorals: Sòls moderadament profunds, de 
drenatge ràpid i no salins. 

Hidrologia i hidrogeologia 

La xarxa fluvial que abraça l àmbit d estudi s organitza en dos sistemes fluvials principals: 
el Ter i el Daró. 

En el Baix Ter es localitzen 3 estacions de control d aforament que permeten disposar de 
dades de cabals circulants. Totes 3 estacions són automàtiques i pertanyen al Sistema 
Automàtic d Informació Hidrològica (SAIH) de l Agència Catalana de l Aigua d ara 
endavant ACA . Aquestes es localitzen en l embassament Colomers i el pont de Torroella 
de Montgrí pel que fa al Ter; i a Serra de Daró, en el cas del riu Daró. 

Aprofitaments i fonts pròpies 

Segons l ACA hi ha registrades 488 concessions d aigua en l àrea del Baix Ter, de les 
quals només 26 corresponen a aigües superficials, 2 a aigües depurades i la resta 
subterrànies. El volum total concedit és lleugerament superior als 5 hm3. 

Usos sectorials de l aigua procedents de fonts pròpies 

Pel que fa als usos sectorials de 
l aigua, l ús per reg agrícola és 
el que predomina, en segon lloc 
destaca l abastament i en tercer 
lloc l ús recreatiu.   

Agrícola
65,42%

Recreatiu
10,84%

Domèstic
2,59%

Industrial
1,59%

Ramader
4,18%

Abastament
15,25%
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Qualitat de les aigües superficials 

En el tram baix del Ter es localitzen 3 estacions de control que formen part de la xarxa de 
control d aigües superficials de l ACA: 2 al riu Ter (Colomers i Torroella de Montgrí) i 1 al 
Daró (Gualta). 

Qualitat de les aigües subterrànies 

La xarxa de control de les aigües subterrànies de l ACA compta amb 122 punts de 
control, dels quals 13 corresponen a captacions municipals, algunes de les quals es 
troben fora de servei en l actualitat per problemes de qualitat.  

Coordenades UTM 
Municipi Codi punt

 

X Y 

Albons 17004-1 508.905 4.661.748 

Bellcaire d Empordà 17018-1 507.635 4.658.640 

Colomers 17055-6 499.070 4.659.905 

Foixà 17068-3 501.341 4.655.515 

Fontanilles (nucli) 17070-6 508.820 4.651.310 

Fontanilles (Llabià) 17070-11 507.010 4.652.730 

Gualta 17081-14 508.608 4.653.735 

Jafre 17085-1 500.847 4.658.107 

La Tallada d Empordà (Canet) 17195-3 506.549 4.655.840 

Serra de Daró 17191-1 505.825 4.653.381 

Verges 17211-1 503.800 4.656.431 

Viladamat 17217-7 505.730 4.665.280 

Vilopriu 17232-2 499.700 4.662.525 

 

Geologia econòmica 

En el Baix Ter es localitzen 75 explotacions extractives que afecten a un total de 232,61 
ha. La situació actual d aquest tipus d activitat és diversa a l igual que el recurs explotat:  

Situació actual extractives     Principals recursos explotats 

53%

5%
13%

25% 4%

Gresos Sorres Sauló Calcàries Graves

29%

40%

13%

3%
8% 7% No iniciada

Restaurada en període
de garantia

En actiu i sense restaurar

Amb afecció pendent de
regularització

En actiu amb restauració
integrada

Desfavorable i amb
afecció al territori
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b) Diagnosi territorial 

La distribució espacial de les grans unitats geològiques existents que configuren el 
territori condiciona la morfologia resultant del mateix, i per tant, la manera en què es 
produeix la seva ocupació. En aquest sentit al Baix Ter es diferencia: 

un sector central que ocupa la zona més planera, amb pendents pràcticament 
horitzontals, i solcada pel riu Ter, on han tingut lloc els principals assentaments 
poblacionals, situats adalt de turons i allunyats de les àrees inundables. 

Al NW i al S de la depressió, en canvi, es localitzen suaus relleus, amb pendents 
d entre el 5% i el 10%, que drenen les seves aigües cap al Ter i el Daró.  

una façana litoral, que s estén des de l Estartit fins a la platja de Pals, caracteritzada 
per una costa accidentada amb nombrosos penya-segats vers el N, que cap al S, 
esdevé en extenses platges, cordons de dunes i aiguamolls. 

De la totalitat del territori del Baix Ter, poc menys del 4% de la superfície és urbana. Per 
tant, una gran part d aquest territori correspon a espais naturals, alguns dels quals de 
gran interès i reconeguts com a figures de protecció en diferents catàlegs o inventaris 
d espais natural: 

Pla Espais d Interès Natural (PEIN): inclou el massís del Montgrí, les illes Medes, l illa 
de Canet i els aiguamolls del Baix Empordà. 

Inventari de zones humides de Catalunya: inclou la presa de Colomers, l illa i la 
resclosa de Canet, la resclosa d Ullà, l estany de Pals, l estany de Bellcaire; i finalment, 
les basses d en Coll, l estany de Boada, el Ter Vell, la bassa de l Anser, la bassa del 
Frare Ramon, les closes de la Fonollera i la Platera. 

Inventari d espais d interès geològic de Catalunya (IEIGC): en formen part les illes 
Medes i el Montgrí oriental. 

Xarxa Natura 2000: proposta d ampliació que afecten especialment a les riberes del 
Baix Ter i als aiguamolls del Baix Empordà. 

Altrament, el futur Parc de l Empordà incrementarà notablement la superfície protegida en 
l àmbit del Baix Ter. 

Dins d aquest espai natural s engloba el medi fluvial afectat dominantment per problemes 
de qualitat de les aigües tant superficials com subterrànies. 

Les aigües superficials en el tram baix del Ter presenten símptomes d eutrofització 
(contaminació) atès a la presència de concentracions elevades de fòsfor i amoni, 
motivades per abocaments puntuals i per un baix cabal circulant. 

Les principals problemàtiques en relació a la qualitat de les aigües subterrànies, 
detectades en l àrea del Baix Ter són la presència de concentracions anòmales de nitrats 
procedents de fonts agràries i els problemes de salinitat derivats de la sobreexplotació de 
l aqüífer. Altrament, s han detectat problemàtiques puntuals relatives a un excés de ferro i 
manganès. 
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Un altre tipus de pressió que s exerceix sobre el medi fluvial són les extraccions d àrids a 
la llera dels rius, que alteren la seva dinàmica fluvial i afecten sobretot als nivells freàtics 
de la plana al·luvial. D altra banda, les pedreres exerceixen sobre el paisatge un fort 
impacte visual i acústic.   

2.1.3. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual 

Indicadors geogràfics 

Foixà geogràficament s emplaça al N de la 
plana empordanesa, en una zona de 
transició entre el massís de les Gavarres i la 
depressió de l Empordà.  

Des del punt de vista administratiu pertany a 
la comarca del Baix Empordà i limita al N 
amb els municipis de Colomers, Jafre i 
Verges; a l E, amb Ultramort; al S amb Rupià 
i Parlavà; i a l W, amb Flaçà i la Pera.    

Principals dades de caracterització del municipi 

Àmbit 
Superfície municipal 

(Km2) 

Població 2005 

(habitants) 
Densitat (hab/Km2) 

Foixà 18,79 347 18,47 

Baix Ter 263,04 20.857 79,29 

Baix Empordà 701,69 120.302 171,4 

Catalunya 32.079 6.995.206 218,06 

Climatologia i metereologia 

En el municipi no hi ha cap estació meteorològica, no obstant la més propera és la de La 
Tallada d Empordà que forma part de la Xarxa d Equipaments Meteorològics de 
Catalunya (XEMEC). 

Geologia 

Foixà se situa en la zona de transició entre els relleus paleògens de les Gavarres i la 
plana al·luvial del Baix Ter constituïda per sediments al·luvials d edat quaternària 
relacionats amb la dinàmica hídrica del Ter i del Daró. 

0 2 4 6 8 km

Vilopriu

Viladamat
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Jafre

Verges
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Rupià
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Hidrologia i hidrogeologia 

Foixà està solcat pels següents cursos hídrics: el Ter, la riera d en Llisquet o de Mas 
Perdut, el torrent de l Arbre Blanc i les Torrenteres. 

No hi ha cap estació d aforament en el municipi ni cap punt de control d aigües 
superficials. 

En el registre de l ACA consten 2 concessions d aigües superficials sense volum i ús 
especificat. 

Foixà se situa en les àrees hidrogeològiques de la depressió de l Empordà i del 
Fluviodeltaic del Baix Ter. 

Existeixen 7 punts de control d aigües subterrànies que formen part de la xarxa de 
control d aigües subterrànies de l ACA. Un d ells és una captació municipal. 

En el registre de l ACA no consta cap concessió d aigües subterrànies, procedents de 
fonts pròpies.  

Geologia econòmica 

A Foixà hi ha constància de 29 activitats 
extractives que afecten a una superfície total de 
41,53 ha, el que equival a un 2,21% de la 
superfície municipal. Segons dades del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 6 
d aquestes activitats es troben actualment en 
actiu, 2 no s han iniciat, 14 estan restaurades en 
període de garantia, 2 amb afecció pendent de 
regularització i 5 desfavorables amb afecció al 
territori. 

La majoria d aquestes activitats exploten sorres.  

b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Les riberes del Baix Ter incloses a la Xarxa Natura 2000 

Tot i que en el municipi no hi ha cap espai de protecció especial, des del 5 de setembre de 2006 les riberes 
del Baix Ter formen part de la Xarxa Natura 2000. Aquesta és una xarxa europea d espais naturals protegits 
que té com a objectiu principal el manteniment de la biodiversitat biològica europea. En el cas de Foixà 
s han inclòs un total de 189 ha. 

La Comunitat d Usuaris del Baix Ter garantirà un millor control en l explotació dels aqüífers 

La comunitat d usuaris esdevindrà un òrgan de participació que controlarà la gestió i l explotació dels 

14%

86%

Sorres Graves
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recursos hídrics de tot el Baix Ter. Això contribuirà, sens dubte, a la recuperació dels aqüífers que durant 
anys ha sofert problemes de salinització a conseqüència de la sobreexplotació.  

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Baixa qualitat de les aigües Ter 

El tram baix del Ter, des del punt de vista de la seva qualitat físico-química, presenta una baixa qualitat de 
les seves aigües motivada per la presència de concentracions anòmales d amoni i fosfats. Aquestes 
concentracions es van atenuant aigües avall des de la presa de Colomers, especialment pel que fa als 
fosfats. Pel que fa als índex biològics indiquen també una baixa qualitat ecològica en general. 

La tipologia del substrat com a condicionant de la vulnerabilitat del medi i la seva riquesa hídrica 

El predomini de materials rocosos que configuren el substrat paleogen-neogen juntament amb els sediments 
argilosos dels trams més superficials dels dipòsits al·luvials quaternaris, impliquen una mitjana-baixa riquesa 
hídrica i al mateix temps un flux vertical dificultós que li confereix en conjunt una moderada vulnerabilitat del 
medi envers possibles contaminacions d origen antròpic. 

No obstant, el desenvolupament de materials granulars, de permeabilitats més elevades, dominantment en 
els dipòsits de plana al·luvial existents, juntament amb l activitat agropequària estesa a la zona, han donat 
lloc a problemes de contaminació per nitrats. 

Problemes de contaminació dels aqüífers del Baix Ter 

Les aplicacions de purins juntament amb la sobreexplotació dels aqüífers del Baix Ter han derivat en 
l empitjorament progressiu de la qualitat de les aigües subterrànies, especialment pel que fa al contingut en 
nitrats. Aquesta situació perllongada en el temps pot comprometre seriosament en un futur l abastament de 
tot el territori. Tanmateix, les extraccions abusives han originat problemes de salinització en l aqüífer, que 
han motivat el tancament dels antics pous de la Mancomunitat de Palafrugell que subministraven a tota la 
Costa Brava Centre i la construcció de noves captacions. 

El municipi no disposa d ordenança reguladora d activitats extractives 

L explotació d àrids en les lleres fluvials incideix de manera directa sobre el territori ocasionant un fort 
impacte ambiental, però sobretot alterant la dinàmica dels ecosistemes fluvials i afectant a la quantitat i 
qualitat del recursos hídrics. Per aquest motiu es considera molt positiu l establiment de criteris que limitin i 
regulin aquest tipus d activitat en forma d ordenança municipal, malgrat que el municipi en fa menció a les 
seves normes subsidiàries.  
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2.2. Anàlisi del territori 

2.2.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

El model territorial i l ocupació del sòl d un àmbit determinat són uns dels principals 
paràmetres que determinen de forma molt marcada les línies que han de conduir en un 
major o menor grau a un model de desenvolupament sostenible. Per tal d avaluar el 
model territorial dels diversos municipis del Baix Ter, s estableixen uns criteris i objectius 
de sostenibilitat, que caldrà incorporar-los en el pla d acció del municipi, i que es poden 
resumir en els següents: 

- Un model territorial globalment eficient és aquell que integra la minimització del 
consum del sòl amb la racionalització de l ús del mateix.  

- Cal fomentar les estructures urbanes compactes i plurifuncionals, per tal de tendir 
a un sistema urbà compacte enfront del sistema urbà dispers o difús, menys 
eficient. 

- Fomentar la rehabilitació, millora, reestructuració i/o renovació dels propis nuclis 
urbans, com a estratègia d aprofitar al màxim el teixit urbà existent i evitar 
expansions innecessàries. 

- Cal dotar als sistemes i teixits urbans, en la mesura que les característiques del 
nucli ho necessitin, de més d una centralitat, per tal de millorar tant l accessibilitat 
com la mobilitat interna i oferir diversos àmbits de servei compatibles amb la 
zonificació de la xarxa urbana. 

- Establir un model de planejament adequat a la potencialitat de creixement previst i 
a la capacitat d acollida del territori en concret. En qualsevol cas, caldrà situar els 
sectors que preveuen absorbir el creixement i expansió del nucli en els espais 
amb un interès natural més baix. 

- Evitar l aparició o la implementació de barreres físiques que impliquen una 
fragmentació del territori i una limitació en la mobilitat interna dins del teixit urbà, i 
en el cas que existeixin, establir mesures per tal de corregir-ho. 

- Dotar de figures de protecció el sòl no urbanitzable, per tal de conservar els valors 
ecològics, potenciar la connexió entre espais, i preservar els elements naturals 
emblemàtics al municipi, així com de la mateixa manera, els sòls agrícoles i 
forestals. 

- Dissenyar el model territorial tenint en compte els sistemes de comunicació i les 
xarxes internes per tal de potenciar una mobilitat sostenible, ja sigui en termes de 
reduir la mobilitat obligada com de potenciar una accessibilitat plena.  
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El model territorial a escala municipal es troba determinat per altres planejaments a nivell 
supramunicipal, que estableixen les directrius bàsiques que cal seguir a l hora de 
dissenyar un planejament urbanístic. Aquests documents són els següents: 

- El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/95. 

- El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, actualment en elaboració.  

- El Pla Director Territorial de l Empordà, actualment pendent de l aprovació 
definitiva. 

- El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, elaborat d acord amb la legislació 
urbanística catalana (Llei 2/2002, de 14 de març) modificada per la Llei 10/2004 
de 24 de desembre. 

- El Pla d Espais d Interès Natural (PEIN), aprovat mitjançant el Decret 328/1992.  

- El Pla de Ports de Catalunya.  
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2.2.2. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 

Usos del sòl i evolució 

Els canvis més significatius en els usos del sòl dins l àmbit del Baix Ter es produeixen 
sobre les següents categories: 

- Augment dels nuclis urbans, urbanitzacions i zones industrials i comercials, a 
partir d un canvi d ús tan forestal com agrícola. 

- Augment de les zones forestals arbrades, a partir de l abandonament del sòl 
agrícola de regadiu i de la regeneració de zones de bosquines i prats. 

- Augment de les zones cremades, on anteriorment dominaven els boscos 
d aciculifolis. Dins l àmbit del Baix Ter, s han produït incendis de dimensions 
considerablement grans durant els últims anys a la zona del Montgrí i la Serra de 
Valldevià. 

- Disminució dels conreus herbacis de secà, que s han substituït per conreus 
herbacis de regadiu. 

- Disminució dels conreus dedicats a arbres fruiters. Els de secà s han 
abandonat, passant a sòl forestal, i els de regadiu s han substituït per conreus 
herbacis, també de regadiu. 

USOS DEL SÒL. 1987

14,74%

62,42%

19,64%

0,50%
0,02%

0,00%

0,15%

2,53%

Aigua

Infrastructures viàries

Zona urbana

Conreus

Forestal no arbrat

Forestal arbrat

Zones cremades

Sorrals i platges 
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USOS DEL SÒL. 2002

19,38%

63,98%

10,42%

0,75%
0,01%

1,23%

0,19%

4,03%
Aigua

Infrastructures viàries

Zona urbana

Conreus

Forestal no arbrat

Forestal arbrat

Zones cremades

Sorrals i platges  

Estratègies de Planejament definides en el Pla Director Territorial de l Empordà 

El Pla Director Territorial de l Empordà, defineix unes estratègies pel sistema 
d assentaments, sistema d espais oberts i sistema d infraestructures per tot l àmbit del 
Baix i l Alt Empordà, que han de determinar els models territorials dels diferents municipis 
afectats. 

Així, dins del sistema d assentaments, i concretament pels nuclis i àrees urbanes, el Pla 
defineix sis estratègies: a) creixement potenciat, b) creixement potenciat opcionalment, c) 
creixement moderat, d) creixement segons necessitat interna, e) canvi d ús i/o reforma 
urbana i f) consolidació i millora urbana. Al Baix Ter, en gairebé la meitat dels nuclis 
urbans es defineix la consolidació i millora urbana com a estratègia a seguir (62,5%). Pel 
que fa a la resta dels nuclis, la majoria es defineixen dins la categoria creixement segons 
necessitat interna (27,5 %), només tres per un creixement moderat (7,5 %) i un a canvi 
d ús i/o reforma urbana (2,5 %). Pel que fa a les àrees especialitzades del Sistema 
d Assentaments, el Pla defineix dues estratègies: a) consolidació i b) extinció. En el cas 
de l àmbit del Baix Ter, es planifica l extinció sobre dues àrees: el golf previst pel 
planejament urbanístic de Bellcaire d Empordà (planejament vigent quan es va redactar el 
Pla, però actualment renovat) i la zona de les Basses d en Coll a Pals. 

El sistema d espais oberts el defineix en tres categories: a) delimitació de sòl de protecció 
especial, b) delimitació de sòl de protecció territorial i c) delimitació de sòl de protecció 
preventiva. En l àmbit del Baix Ter, s ha classificat el sòl no urbanitzable dins les tres 
categories, essent la protecció preventiva, és a dir, aquella classificació que no dota d una 
protecció major que la sotmesa a les limitacions pròpies del sòl no urbanitzable, en 
només 5 dels 21 municipis. El sòl de protecció especial és definit per tots els municipis 
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que conformen el Baix Ter, i el sòl de protecció territorial s ha delimitat en 14 dels 21 
municipis. 

Pel que fa al sistema d infraestructures de mobilitat, les estratègies definides són les 
següents: a) xarxa d accessibilitat, b) xarxa de connectivitat interna i c) completar les 
xarxes i millorar les connexions. Les dues primeres estratègies afecten de forma general 
tot l àmbit del Baix Ter, i la tercera afecta, per una banda, 8 nuclis urbans, on es preveuen 
diverses variants, i per l altra, es considera necessari condicionar 8 carreteres locals i 
camins amb la finalitat de tancar la malla entre petits nuclis.  

Estructura urbana i planejament urbanístic municipal 

De forma global, per l àmbit del Baix Ter, el sòl urbà representa un 4,17 % del total de la 
superfície i l urbanitzable un 2,71 %. Així doncs, el sòl no urbanitzable ocupa un total de 
93,12 % de la totalitat de la superfície de l àmbit. 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

4,17%
2,71%

93,12%

Sòl urbà

Sòl urbanitzable

Sòl no urbanitzable  

a) Diagnosi territorial 

De forma global per tot l àmbit del Baix Ter s observa com proporcionalment i de forma 
relativa, els usos del sòl no han patit canvis notablement significatius durant els últims 
quinze anys. No obstant això, si s observen els valors de forma més detallada, sí que es 
detecten variacions en els usos del sòl, que reflecteixen un canvi en el territori. En primer 
lloc, les zones urbanes han patit un augment del 59 % respecte l any 1987, és a dir, un 
augment de 422 ha si es parla en termes de superfície, repartides en 204 ha pels nuclis 
urbans, 137 ha per les urbanitzacions i 81 ha per les zones industrials i comercials. Per 
tant, es tracta d un territori que pateix una pressió urbanística, tot i que no es tracta d un 
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impacte de dimensions alarmants, ja que de mitjana hi ha hagut un augment de 28 ha 
anuals, en un territori de 28.132 ha. 

Tanmateix, i de forma contrària a la tendència general per tot el territori català, s ha 
produït un augment dels conreus en 438 ha, tot i que en proporció es tracta d un augment 
menor, ja que suposa un increment del 2,5 % respecte la superfície existent l any 1987. Si 
tenim en compte la diversa tipologia de conreus que es presenten al Baix Ter, s observa 
com el tipus de conreus que ha patit un augment en la seva superfície és el conreu 
herbaci de regadiu, en detriment dels conreus herbacis de secà, els fruiters de secà i els 
fruiters de regadiu. La vinya, que és minoritària al Baix Ter, no ha patit canvis significatius 
en els últims quinze anys. Així doncs, cal destacar que aquests canvis impliquen un 
augment en el consum de l aigua per part del sector agrari.  

No succeeix el mateix per la superfície forestal arbrada, que experimenta un canvi que 
segueix la tendència general pel territori català. De forma global ha augmentat un 31 % 
(1.306 ha), tot i que també cal distingir variacions en la tendència en funció del tipus de 
bosc: el bosc d esclerofil·les ha disminuït, mentre que ha augmentat el bosc d aciculifolis i 
el de caducifolis en aquest ordre respectivament. Contràriament, les zones forestals no 
arbrades han patit una disminució del 47 % respecte la superfície existent l any 1987 
(2.593 ha), ja sigui perquè s ha produït una regeneració de boscos d aciculifolis o bé 
perquè ha augmentat la superfície dedicada als conreus. Per últim, cal fer esment que 
durant els últims quinze anys s han produït incendis de dimensions considerablement 
grans, sobretot a la zona del Montgrí i la Serra de Valldevià, que han sumat un total de 
346 ha. Així doncs, encara que la superfície de boscos ha augmentat, no ho ha fet prou 
per contrarestar la disminució de les zones no arbrades, i per tant, en conjunt, el sòl 
forestal ha patit una disminució del 13 % (1.287 ha). 

Pel que fa al planejament supramunicipal, cal destacar que les directrius que estableix el 
Pla Territorial de l Empordà coincideixen de forma notable amb els criteris i objectius de 
sostenibilitat definits en el primer apartat, sobretot pel que fa a fomentar la rehabilitació, 
millora i reestructuració dels propis nuclis urbans, establir un model de planejament 
adequat al creixement previst i a la capacitat d acollida (preveient aquest creixement en 
els espais amb interès natural més baix) i la protecció del sòl no urbanitzable.  

Pel que fa als nuclis i àrees urbanes, en la majoria d aquests s apunta una estratègia de 
consolidació urbana, i només en 3 un creixement moderat. Es tracta per tant, d establir 
unes clares limitacions sobre el creixement dels municipis afectats, fomentant la millora 
dels nuclis existents enfront de l expansió urbanística. També preveu l extinció de dues 
àrees especialitzades: el golf de Bellcaire d Empordà, i la zona d ús residencial de les 
Basses d en Coll a Pals (tot i que actualment, cal apuntar que el golf de Bellcaire 
d Empordà s ha desqualificat cap a sòl no urbanitzable en el POUM del municipi aprovat 
l any 2005). Pel que fa als sistemes oberts, només s ha definit sòl de protecció preventiva 
en 5 dels municipis del Baix Ter. Malgrat semblar una presència mínima, dins d aquests 
municipis, les reserves per aquest tipus de sòl són relativament grans pel que fa a 
superfície, i per tant, són zones sense més protecció que la pròpia pel sòl no 
urbanitzable, susceptibles a canvis de qualificació. 



 

2. Aspectes de sostenibilitat ambiental i d ordenació del territori 17

 

Agenda 21 del Baix Ter 

Pel que fa al sistema d infraestructures de mobilitat, es proposen diverses estratègies per 
tal de millorar la mobilitat interna de diversos nuclis proposant variants, i la millora de la 
comunicació entre nuclis petits condicionant carreteres locals i camins. 

No obstant això, cal destacar que el PDTE es tracta d un document pendent d aprovació, i 
que es troba en aquest punt des de fa un any, amb el risc de quedar desfasat en el 
temps, ja que s estan elaborant renovacions de planejaments municipals en diversos 
municipis.  

2.2.3. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual 

Evolució dels usos del sòl (1993-2003) 

Municipi 
Superfície 

(ha) 
Agrícola Forestal 

Improd. 
artificial 

Altres 

Foixà 1.872  0,16 %  8,50 %  14,41 % = 

COBERTES DEL SÒL, 2003

1,23%

51,96%

42,75%

4,06%

Agrícola

Forestal

Urbà

Altres  

Planejament supramunicipal: Estratègies definides pel PDTE 

Municipi Foixà 

Sistema 
d assentaments 

Creixement segons necessitat interna 

Sistema d espais 
oberts 

Sòl de protecció especial (meitat oest i riberes del Ter) 

Sòl de protecció territorial (meitat est) 

Sistema 
d infraestructures 

Condicionar el camí interior de Foixà 
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Planejament supramunicipal: PEIN, PDUSC, espais amb valor natural i connectors 

Municipi Foixà 

PEIN - 

PDUSC - 

Espais amb valor 
natural i connectors 

El riu Ter, espai fluvial amb bosc de ribera. 

La Planiola - boscos de Foixà, espai agroforestal de gran bellesa, amb 
masses formades per pinedes de pi blanc, pi pinyoner i conreus 

herbacis de secà. 

La Pedra Blanca - Puig de Queralb, continu ecològic entre el massís 
de les Gavarres, al sud, i la serra de Ventalló i de Valldevià, al nord. 

Planejament municipal 

Municipi Foixà 

Figura de 
Planejament vigent 

Normes Subsidiàries (1999) 

Proposta de canvi - 

Classificació del sòl 

(segons planejament 
vigent) 

95,50%

1,36%3,13%

Sòl urbà

Sòl urbanitzable

Sòl no urbanitzable 

 

b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Es preveuen tres àmbits de creixement en sòl urbà que tenen objectius de millora 

Aquestes tres unitats d actuació previstes en sòl urbà, ocupen una superfície de 3,68 ha i només 9 
habitatges, ja que tenen per objectiu prioritari la millora del casc urbà més que l ampliació de la mateixa 
zona urbana. 

El nucli de Sant Llorenç de les Arenes manté el caràcter rural propi 

Les Normes Subsidiàries no preveuen cap creixement al nucli urbà de Sant Llorenç de les Arenes, de 
manera que es manté el caràcter rural del nucli i les característiques pròpies d aquest.  
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El sòl no urbanitzable es classifica en cinc categories, tres de les quals les qualifica d interès 

Es proposa l assenyalament de cinc tipus de sòl en funció de les seves característiques i del grau de 
protecció que es vol assolir. Aquestes característiques són: a) rústec no protegit, b) rústec agrícola, c) rústec 
d interès forestal, d) rústec d interès fluvial i e) rústec d interès paisatgístic i protecció monumental. 

Es disposa d un catàleg de protecció del patrimoni 

Les NS estableixen un catàleg que recull una sèrie d elements sotmesos al règim de protecció d elements 
d interès patrimonial. 

Disposa de xarxa de cicloturisme  

El municipi disposa de camins que pertanyen a la xarxa de cicloturisme que s estén per tot el Baix Empordà, 
dissenyada i senyalitzada per conèixer els llocs més interessants de la comarca.  

PUNTS FEBLES 

L índex de compacitat indica un nucli urbà difús. 

Un 97 % dels habitatges són disseminats, i l índex de compacitat és de 3 habitatges / ha de sòl urbà, valors 
que indiquen un model territorial corresponent a ciutat difusa.  

La proposta de sòl apte per urbanitzar contempla només tipologia d habitatge unifamiliar aïllat 

D aquesta manera es segueix la tendència del creixement dins del model territorial de ciutat difusa. No 
obstant això, aquesta tipologia segueix el model existent al municipi, i per tant, no trenca amb les 
característiques actuals. 

Es preveu un creixement urbanístic a La Sala, els Masos i Foixà, amb un augment significatiu en el 
nombre d habitatges, tot i que la proposta de sòl apte per urbanitzar crearà un continu urbà  

Es preveuen set sectors a desenvolupar dins del sòl apte per urbanitzar, que s han planificat de forma que 
creen un continu urbà per als nuclis dels Masos, La Sala i Foixà, omplint espais buits que actualment es 
presenten. Així, malgrat que es tracta d un increment del sòl urbà i la pèrdua en part del caràcter rural 
d aquests nuclis, l ocupació proposada no augmenta significativament la dispersió en superfície del sòl urbà, 
tot i que sí que succeeix pel que fa al nombre d habitatges. Aquest creixement preveu un nombre màxim de 
65 parcel·les, ja que es preveu una parcel·la mínima de 4.000 m2, en un total de 26,05 ha que ocupa el sòl 
apte per a urbanitzar. Així doncs, de 194 habitatges existents i previstos en sòl urbà, es passarà a un total 
de 259, un augment del 33,5 %.  
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2.3. Biodiversitat i paisatge 

2.3.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

En els últims anys l augment del consum del sòl i per tant la ocupació d espai per a 
l edificació ha portat a una pèrdua d elements d interès natural. Així mateix les activitats 
humanes han comportat un impacte directe sobre el sistemes naturals que les sosté.  

Aquests fets han dut a la reflexió sobre la necessitat de conservació dels ecosistemes 
naturals que sostenen la vida. En aquest procés s han incorporat els espais naturals i la 
seva conservació dins els objectius de molts municipis i han aparegut figures de 
protecció, tant a nivell local com regional, estatal, europeu o internacional. Cal marcar, 
doncs, certs criteris per a aconseguir aquests objectius i promoure l ús sostenible dels 
recursos. Aquests criteris caldrà incorporar-los en els diferents instruments estratègics, de 
planificació i gestió del municipi, i es poden sintetitzar en: 

- Conèixer dels elements naturals del municipi, principals hàbitats. 

- Evitar la pèrdua de sòl amb valor agrícola o forestal. 

- Preservar dels principals elements i espais naturals del municipi. 

- Protegir la funció estructuradora dels sistemes hídrics. 

- Realitzar la gestió correcta per al manteniment en un estat de conservació 
favorable els espais naturals. 

- Estructurar el territori de manera que afavoreixi la connectivitat i permeabilitat 
entre els diferents espais naturals. 

- Fomentar l ús racional dels recursos naturals que afavoreixi un desenvolupament 
sostenible on no es comprometi la disponibilitat futura. 

- Evitar actuacions que provoquin una alteració del paisatge que porti a una 
reducció de la seva qualitat.  

La legislació actual en bona part recull i incorpora aquests principis. La principal 
normativa incident és:  

- La llei 12/1985, d espais naturals, és el marc general per a la protecció dels espais 
naturals a Catalunya.   

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès 
natural. 

- Llei 9/1995, de 27 de juliol de regulació de l'accés al medi natural. La desenvolupa 
el Decret 166/1998, de regulació d accés motoritzat al medi natural. 

- Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, 
científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge. 

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.  
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2.3.2. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 

Hàbitats 

Grup d hàbitat % superfície

 
Superfície Freqüència

 

Aigües continentals 0,36%

 

1020446,11

 

15

 

Ambients litorals i salins 3,93%

 

11063551,53

 

42

 

Àrees talades o cremades 0,09%

 

252912,10

 

1

 

Àrees urbanes 3,88%

 

10922386,51

 

68

 

Boscos 18,19%

 

51191434,02

 

212

 

Molleres i aiguamolls 0,58%

 

1645541,58

 

10

 

Roques, tarteres i glaceres 0,02%

 

49367,04

 

1

 

Terres agrícoles 65,33%

 

183862781,04

 

287

 

Vegetació arbustiva i herbàcia 7,62%

 

21439086,04

 

58

 

Total 100%

 

281447506

 

694

  

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Aigües continentals
Ambients litorals i salins
Àrees talades o cremades
Àrees urbanes
Boscos
Molleres  i aiguamolls
Roques, tarteres i glaceres
Terres agrícoles
Vegetació arbustiva i herbàcia
Habitat Interès Comunitari
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Connectivitat 

Principals eixos de connectivitat del Baix Ter 

 

Clau: en verd, els espais inclosos dins espais de protecció; en groc, la delimitació d espais d interès natural no 
protegits per cap figura; en blau els eixos fluvials i en vermell els terrestres.   

Font: Sistema de Protecció Territorial de la comarca de l Alt i el Baix Empordà, DPTOP (2003).    

1 Massís del Montgrí 

Serra de Valldevià

 

2 riu Ter 

3 Gavarres -

 

Serra de 

Valldevià

 

4 Daró 
5eix central 

6 canals de reg

 

2 riu Ter 
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Espais Naturals Protegits 

En el Baix Ter les figures de protecció representen un 18,6% del territori, amb una 
superfície total de 5.238 ha. No s inclou en aquesta dada la proposta de Parc Natural ni 
l Inventari de Zones Humides, ni la superfície marina. Aquestes figures de protecció són:  

- Pla d Espais d Interès Natural 

- Proposta de Xarxa Natura 2000 

- Reserva protegida   

Unitats de paisatge  

  

Font: Elaboració pròpia sobre l Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. 
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b) Diagnosi territorial 

El Baix Ter compta amb una excepcional riquesa biològica i d espais d interès natural fruit 
de la diversitat d ambients i d hàbitats que inclou. Però atès a la gran quantitat de 
impactes que les activitats de l home tenen sobre el territori (urbanització, incendis, 
extraccions d àrids, infraestructures, espècies al·lòctones,...), molts d aquests espais 
naturals es troben en un estat de conservació desfavorable o fins i tot amenaçats a la 
seva supervivència.  

Entre els espais més destacables s inclouen les zones d aiguamoll litorals. Les zones 
humides són uns dels ecosistemes més diversos i rics biològicament però, alhora, 
particularment fràgils i vulnerables. Històricament han estat amenaçades perquè es 
consideraven espais insalubres, i actualment es troben en un estat de regressió. El Baix 
Ter en conté una bona representació i té un interès d abast territorial, doncs tot i que 
només representa el 0.8% de la superfície de Catalunya, conté el 8.9% dels espais 
inclosos dins l Inventari de Zones humides de Catalunya (15 espais).  

Entre els ambients litorals cal destacar les zones de dunes, entre les que la Platja de 
Pals és un dels representats més importants. Igualment cal posar de manifest els antics 
cordons de dunes interiors, actualment fixats amb pinedes de pi blanc o pinyoner. 
Aquests ambients fràgils es troben fortament amenaçats pels usos turístics de la costa 
del Baix Ter. Algunes d aquestes zones han perdut la naturalitat al convertir-se en espais 
de lleure privat dedicats al golf (duna de Pals), tot i ser considerats un hàbitat d interès 
comunitari prioritari. També cal destacar l espècie exòtica carpobrotus com a 
problemàtica de conservació en les zones de duna més antropitzades. 

En la plana fluvial Baix Ter els usos són predominantment agraris i això porta a grans 
extensions de conreus, de regadiu o secà depenent de la proximitat a l extensa xarxa 
fluvial i de canals. Gran part d aquesta plana (Ribes del Ter, del Daró i del Rec del Molí i 
zones agrícoles de Verges) està catalogada com a sòl de valor agrícola segons el Pla 
Director Territorial de l Empordà. Entre els conreus cal destacar els arrossars com a 
espais d interès natural d interès especial per als ocells.  

Igualment les zones més forestals del Baix Ter s inclouen dins els sòls de valor forestal 
segons el mateix Pla (Montgrí, Serra de Valldevià. La Planiola, la Muntanya Seca, 
estribacions de les muntanyes de Begur i zones de bosc de ribera). El Montgrí també 
esdevé important com a illa dins la plana agrícola i perquè conté zones forestals i de 
matollar. Aquestes, a més del seu propi valor intrínsec, serveixen de refugi per a moltes 
de les espècies animals que utilitzen els espais agraris com a zona de campeig i 
alimentació.  

Aquesta illa de roca dins la plana entra en contacte amb el mar, i el Montgrí i les Illes 
Medes esdevenen un dels pocs exemples de costa litoral amb penya-segats calcaris de 
Catalunya amb un important enclavament per a hàbitats marins. En aquest ambient de 
condicions extremes, ateses les pendents i la salinitat, apareixen comunitats de flora i 
fauna d alt interès.  
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En l estructura del Baix Ter és important la presència del riu Ter i els ambients fluvials. 
L índex de Qualitat del Bosc de Ribera (QBR) es pot utilitzar per avaluar-lo. Si s analitza 
aquest índex aplicat al riu Ter aigües avall de Colomers es pot observar com dóna una 
qualitat entre degradada i amb forta alteració. Les causes que porten a aquesta mala 
qualitat dels ambients fluvials del Baix Ter són principalment l ocupació d espais per 
plantacions de pollancres o extraccions d àrids, l alteració de la morfologia de la llera amb 
extraccions d àrids o motes i l amplia presència de vegetació al·lòctona (sobretot canya).  

Per altra banda la fauna aquàtica del riu també mostra un alt grau d alteració. El 54% de 
les espècies de peixos trobades en la conca del Ter són espècies introduïdes i l expansió 
del cranc de riu americà està provocant greus estralls en l ecosistema del riu i en les 
poblacions del cranc autòcton. Tot i això inclou espècies d interès com la nàiade. 

Finalment les zones marines i els alguers de posidònia, hàbitats prioritaris d interès 
comunitari, són presents en la costa del Baix Ter. Aquest espai conté la Reserva de les 
Illes Medes, on, gràcies a la seva gestió i protecció, ha augmentat la riquesa i diversitat 
biològica. 

Connectivitat 

La connectivitat dins el Baix Ter és bona tot i que amb una lectura territorial es poden 
trobar punts crítics degut principalment a: 

- Zones urbanitzades. 

- Presència d activitats extractives. 

- Infraestructures viàries. 

- Barreres físiques fluvials. 

- Freqüentació humana dels espais naturals. 

Espais naturals protegits  

Una part important del territori del Baix Ter es troba inclosa en figures de protecció, 
aproximadament un 18,6% (incloent Xarxa Natura 2000 i Pla d Espais d Interès Natural, 
però no el Parc Natural). Aquest percentatge encara s allunya del gairebé 30% de 
Catalunya (segons la nova proposta de Xarxa Natura 2000) tot i ser un espai que tal i 
com s ha demostrat té un elevat interès natural i singular dins de Catalunya. Aquest dèficit 
de protecció de territori respecte la mitjana de Catalunya pot ser que quedi cobert amb la 
proposta de Parc Natural que està realitzant actualment el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge.  

Projectes de gestió d espais naturals 

Al llarg dels últims anys s estan duent a terme projectes de protecció, millora i restauració 
d hàbitats en la zona del Baix Ter. Aquests estan majoritàriament centrats en la zona dels 
aiguamolls litorals (Torroella de Montgrí i Pals) i en les zones fluvials (Colomers).  
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Tot i així també hi ha diversos projectes de gestió de les zones forestals (Muntanya Seca 
de Palau-sator o Muntanya Gran de Torroella de Montgrí).  

L existència de projectes de gestió del medi natural porten a una revalorització dels 
espais i a una minimització dels riscos ambientals.  

Paisatge 

El paisatge del Baix Ter és essencialment un mosaic agroforestal que conté, a més, 
elements característics dels Empordans (closes, tanques arbrades,...). En la seva majoria 
es troba en un bon estat de conservació, tot i que hi ha diferents punts en els que la 
qualitat visual paisatgística és més baixa a causa de les activitats humanes.  

El Baix Ter conté elements emblemàtics que fan identificar fàcilment el territori, Aquest és 
el cas de la vista de cel del Montgrí des de la Plana o la de les Illes Medes des de la 
platja. Aquesta representativitat i visibilitat, juntament amb la gran amplitud de les 
conques visuals els converteix en llocs molt fràgils.   

2.3.3. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual 

Hàbitats 

Foixà es caracteritza per tenir una zona forestal a l oest on hi predominen les pinedes de 
pi blanc puntualment mixt amb alzinar, zona de la Planiola i el bosc d en Torrent. La zona 
més plana del municipi està coberta per conreus, majoritàriament extensiu de secà. En la 
zona fluvial es troben zones d àlbers i pollancres (meandre del Ter) i trams amb 
extraccions d àrids. Presència d una duna fixada amb pins. Cal destacar la resclosa vella 
de Colomers, que amb l embassament de l aigua i el canvi de dinàmica fluvial ha generat 
un espai d interès natural.  

Grup d'hàbitat Àrea (ha) Àrea relativa (%) 

Aigües continentals 22,74 1,2 

Ambients litorals i salins 7,56 0,4 

Àrees urbanes 4,70 0,3 

Boscos 674,76 36,1 

Terres agrícoles 1.154,86 61,7 

Vegetació arbustiva i herbàcia 7,21 0,4 
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Hàbitats d interès comunitari presents 

Hàbitat Interès comunitari Àrea (ha) Àrea relativa (%) 

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 57,37 3,06 

Alzinars i carrascars 323,29 17,27 

Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre 7,56 0,4 

Llits i marges de rius, o vores 
d'embassaments, sense vegetació llenyosa  2,22 0,12 

Pinedes mediterrànies 1 294,10 15,71 

1 Les pinedes d interès són les primàries, i dins el municipi, en la seva majoria, són secundàries.  

Espais d interès i de connexió 

- Riu Ter. Espai amb els elements característics fluvials, amb abundància de bosc de 
ribera, illes fluvials dominades per salzes, zones de sedimentació, àrees de vegetació 
dominades per la boga i el canyís, etc. L amplada de la llera i els ecosistemes fan que 
les aus hi siguin molt abundants. Permet superar les principals vies de comunicació 
de la zona i connectar els espais naturals de l interior amb els espais naturals del 
litoral. 

- La Planiola i boscos de Foixà. Dins de l eix Gavarres - Serra de Valldevià, Foixà i 
Colomers són els dos margues del riu en el punt en que s ofereix la possibilitat de 
connectar ecològicament les Gavarres amb la serra de Valldevià, a partir dels 
nombrosos retalls forestals dispersats entre la matriu agrícola.  

Principals Impactes 

- Activitats extractives. Existeixen 29 explotacions d àrids (2 no iniciades) que ocupen el 
2,21% del territori de Foixà. Aquestes es situen prop de la zona fluvial i representen 
una alteració de la morfologia. 

- Barreres físiques fluvials. Les rescloses de Colomers, la vella i, sobretot, la nova, 
representen un trencament a la longitudinal del riu Ter, fragmentant la seva continuïtat 
ecològica. 

- Presència de plantacions de pollancres i plataners en zona fluvial que no permeten el 
desenvolupament de la vegetació de ribera natural. 

Figures de protecció 

Inventari de Zones Humides: Resclosa vella de Colomers (codi 1150400). 

Proposta de Xarxa Natura 2000: Riu Ter (inclou meandre del riu Ter i la resclosa vella).  
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Unitat de paisatge 

Forma part de dues unitats: Zona Fluvial del Ter i Planiola, Muntanya Seca i muntanyes 
de Begur.   

      

Font: Elaboració pròpia.  
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b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Resclosa de Colomers, espai fluvials d interès 

Els boscos de vegetació de ribera (pollancres, àlbers i salzes) i la vegetació aquàtica que es troba en la 
resclosa vella formen un espai d alt interès natural. Aquest interès fa que aquest espai estigui inclòs dins 
l Inventari de Zones Humides i  dins la proposta de Xarxa Natura 2000. 

Riu Ter, espai inclòs dins la Xarxa Natura 2000 

Tota la franja fluvial del riu Ter i el meandre del riu, situat al nord de Foixà, entren dins la proposta de futura 
Xarxa Natura 2000. Aquest fet mostra l interès del riu i en concret del meandre.  

Existència d una zona dunar fixada amb pins 

En la zona del meandre del Ter existeix una petita antiga zona dunar, actualment fixada amb pi blanc. 
Aquesta duna és interessant perquè es tracta d un ambient litoral en una zona més interior.  

Punt estratègic per a la connectivitat  

Foixà es troba situat en l eix de connectivitat entre les Gavarres i la Serra de Valldevià, alhora que connecta 
aquest amb l eix fluvial del Ter. Això el converteix en un espai clau per a la connectivitat territorial de la 
comarca. 

Mosaic agroforestal i espai fluvial de gran interès paisatgístic 

En el municipi de Foixà hi és present el mosaic agroforestal de la Planiola i entra en contacte amb la zona 
fluvial del Ter, donant una gran diversitat d ambients i escenaris paisatgístics.   

PUNTS FEBLES /AMENACES 

Ocupació de plana fluvial per extraccions d àrids 

Hi ha una gran extensió d extraccions d àrids situades longitudinalment al riu que provoca una alteració 
morfològica de la plana fluvial important. A més, representa una barrera en la connexió de nord a sud. 

Diversos impactes puntuals fragmenten el territori 

La presència de infraestructures viàries, l accés no controlat al medi natural, línies elèctriques o la trama 
urbana provoquen una pèrdua de connectivitat ecològica entre els diferents espais naturals del municipi i del 
Baix Ter.   
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2.4. Riscos ambientals 

2.4.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

Denominen risc a qualsevol situació que representa una amenaça per a la seguretat i el 
benestar de les persones. Segons el seu origen els riscos poden ser de dos tipus: 
naturals com a conseqüència de processos naturals (inundacions, sismes,..); i 
tecnològics, derivats de l activitat antròpica (incendis, contaminació de sòls i aigües,...). 

A l hora de valorar els tipus de risc no només es té en compte la seva perillositat sinó 
també la vulnerabilitat intrínseca del medi envers una situació crítica. L avaluació dels 
riscos ambientals s ha d entendre com un instrument de prevenció, el qual es pot 
incorporar en la planificació territorial dels municipis, ja que aquests tenen una gran 
incidència sobre el territori i alhora es troben relacionats amb la protecció civil. És per 
tant, molt important elaborar estratègies de prevenció i actuacions de control ben 
planificades per a cadascuna de les situacions de risc, amb la finalitat de minimitzar els 
seus efectes i possibles danys. 

En l àmbit català, en matèria de riscos ambientals i més concretament pel que fa a 
prevenció d incendis forestals, a contaminació d aigües i de sòls i a protecció civil en 
sentit ampli, es regula per la normativa que es detalla a continuació: 

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s estableixen mesures de prevenció 
d incendis forestals. 

Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, pel qual es despleguen les mesures 
preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s estableixen 
les mesures de prevenció d incendis forestals. 

Llei 5/2003, de 22 d abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata a la trama urbana. 

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata a la trama urbana. 

Decret 343/1983 de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient. 

Decret 241/1994 de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció 
contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/96. 

Reial Decret 2177/1996 de 4 d octubre, pel qual s aprova la Norma bàsica de 
l edificació de condicions de protecció contra incendis NBE-CPI/96.  

Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l administració ambiental. 

Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s aprova la norma de 
construcció sismorresistent: part general i edificació (NCSR-02). 
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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. 

Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s estableix la relació d activitats 
potencialment contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de 
sòls contaminats. 

Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s aproven mesures ambientals de 
prevenció i correcció de la contaminació de les aigües per nitrats.  

2.4.2. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 

Les principals tipologies de risc que es donen al Baix Ter són les que es descriuen a 
continuació: 

Risc d inundació 

Zones potencialment inundables 

A grans trets, el risc d inundacions en l àmbit 
del Baix Ter es pot considerar moderat-alt. 

El Pla especial d emergències per inundacions 
a Catalunya (INUNCAT) posa de manifest que 
la zona potencialment inundable afecta 
fonamentalment a la plana al·luvial de Ter i del 
Daró per a períodes de retorn de 500 anys. 

No obstant, el grau de detall de l INUNCAT és 
poc precís i, per tant, no tota la superfície 
zonificada es pot considerar realment com 
inundable. Hi ha altres estudis d inundabilitat 
de major detall com la Planificació de l Espai 
Fluvial de les conques del Baix Ter (Agència 
Catalana de l Aigua, 2004), en relació al règim 

hidràulic i la dinàmica fluvial del riu Ter al seu pas pels municipis del Baix Ter.   

Risc geològic i d erosió de sòls 

La caracterització geològica, morfològica i climàtica del Baix Ter posa de manifest que de 
forma natural no es donen de forma acusada el conjunt de condicions necessàries per tal 
que s hi desencadenin processos gravitacionals de cap de les tipologies més generals: 
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colades fangoses, desprendiments, volcaments, caigudes de blocs, etc. No obstant, es 
localitzen de manera puntual: 

Risc d esllavissament i de desprendiment a la part frontal del massís del Montgrí 
als voltants de l Estartit.  

Carstificació i formació de dolines en el Montgrí motivades per la presència de 
calcàries i dolomies (roques especialment solubles en contacte amb l aigua que 
s infiltra a través de diaclases i fissures). 

Moviment de dunes en el massís del Montgrí i, especialment en el de Begur. Va 
ser actiu fins al segle passat i es va pal·liar amb la fixació de les dunes mitjançant 
la plantació de pins.  

Retrocés de penya-segats en les àrees costaneres afavorits pels processos 
litorals, que acostumen a anar acompanyats de caigudes de blocs i 
d esllavissament de terres com a conseqüència de l acció erosiva de les onades. 

En el Baix Ter el risc d erosió de sòls no és destacable si no és propiciat per accions 
antròpiques (excavacions, incendis forestals,..).  

Risc sísmic 

Zones Sísmiques a Catalunya 

Catalunya disposa en l actualitat d una 
xarxa sísmica de recollida de dades que ha 
permès l elaboració d un plànol de Zones 
Sísmiques per a un sòl mitjà (Institut 
Cartogràfic de Catalunya,1997). 

Els municipis del Baix Ter es troben en una 
zona d intensitat VI-VII que es pot 
considerar com moderada. No obstant, no 
hi ha constància històrica de terratrèmols 
que hagin afectat el territori.      
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Risc d incendi forestal 

A grans trets el Baix Ter es tracta d un territori que, per les seves pròpies 
característiques, no es considera d elevat risc d incendi. No obstant, el risc més elevat se 
centra sobretot en el massís del Montgrí, el massís de Begur i les serres de Valldevià i 
Ventalló (vegeu mapa Departament de Medi Ambient i Habitatge). 

Mapa de perill bàsic d incendi forestal 

En el Baix Ter s han originat un 
total de 291 incendis des de 
l any 1968 fins al 2004, que han 
afectat a una superfície forestal 
de 2.373,2 ha. 

Un tret a destacar és que en els 
municipis de Serra de Daró i 
Ultramort no consta cap incendi 
forestal des de l any 1968, 
segons les bases de dades del 
Departament de Medi Ambient i 
Habitatge.   

Origen dels focs registrats    Evolució del nombre d incendis 

Període 2000-2004     Període 2000-2004 

Font: Servei de Prevenció d Incendis Forestals. Direcció General del Medi Natural. Departament de Medi Ambient i 
Habitatge.   
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Contaminació de sòls i d aigües subterrànies 

En relació a sòls contaminats, no hi ha cap emplaçament en l àmbit del Baix Ter inclòs en 
l Inventari Permanent de Sòls Contaminats de Catalunya segons la Junta de Residus de 
Catalunya. 

Pel que fa a contaminació d aigües subterrànies es coneixen episodis de contaminació 
per nitrats procedents de fonts agràries i d intrusió salina a causa de la sobreexplotació 
de l aqüífer. No obstant, altres focus de risc de contaminació dels sòls i les aigües 
subterrànies se centren en: 

Fosses sèptiques: principalment en habitatges particulars dels veïnats no connectats 
a la xarxa de sanejament municipal i de masos aïllats. 

Tancs soterrats o aeris: expenedors i distribuïdors de combustibles, tancs particulars 
d emmagatzematge de combustibles fòssils i activitats industrials en general. 

Abocaments, fuites i adobat: abocaments industrials a llera pública, fuites o 
vessaments industrials i activitats agropequàries.   

Activitats industrials 

Una part de les empreses i activitats que estan instaurades en l àrea del Baix Ter són les 
que cal tenir en compte en abordar l apartat més genèric de risc associat a activitats 
industrials, el qual s enfoca més a la contaminació que pot acabar afectant l atmosfera. 

En l àmbit del Baix Ter hi ha inscrites 7 empreses al Catàleg d Activitats industrials 
Potencialment Contaminants de l Atmosfera (CAPCA): 1 a Colomers, 2 a Pals, 2 a la 
Tallada d Empordà i 2 a Verges.  

Transport de mercaderies perilloses 

La xarxa viària que creua el territori, 
o que discorre per punts que li són 
propers és destacada (vegeu figura 
adjunta).  

No obstant, el transport de 
mercaderies perilloses en els 
municipis del Baix Ter està 
considerat de baix risc segons el 
TRANSCAT (programa de transport 
de mercaderies perilloses a 
Catalunya). 
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b) Diagnosi territorial 

En l àrea del Baix Ter els riscos més importants són les inundacions i els incendis 
forestals, però són aquests primers els que representen una major problemàtica, tant a 
nivell econòmic com social. 

Històricament la plana al·luvial del Baix Ter sovint s ha vist afectada per inundacions 
causant nombroses pèrdues econòmiques i en alguns casos fins i tot s han llevat vides 
humanes. Pràcticament la totalitat de la plana al·luvial del Baix Ter es considera 
potencialment inundable, arribant a afectar parcialment alguns nuclis urbans com 
Colomers, Verges, la Tallada d Empordà, Canet de la Tallada, Fonolleres, Serra de Daró, 
Palau-sator, Sant Iscle d Empordà, Ullà, Torroella de Montgrí, l Estartit i Pals. Per aquest 
motiu, és important dur a terme actuacions de neteja de lleres amb certa periodicitat que 
contribueixin a minimitzar els efectes de les avingudes. 

En el cas dels incendis, el risc no és tant genèric a nivell territorial com en el cas de les 
inundacions, sinó que se centra en àrees concretes on el perill és més elevat. Es tracta 
pròpiament de les àrees muntanyoses com el massís del Montgrí, el massís de Begur i la 
Serra de Valldevià. La major part dels incendis han tingut lloc en els municipis de 
Torroella de Montgrí i Vilopriu. No és per tant una casualitat que les principals mesures de 
prevenció es localitzin en aquestes poblacions o en les proximitats. En aquest sentit, a tot 
el territori hi ha 8 punts d aigua (1 a Albons, 1 a Pals, 1 a Rupià i 5 a Torroella de 
Montgrí), 2 punts de guaita (Montplà i a Quermany Gros de Regencós), 1 parc de 
bombers professional a Torroella de Montgrí i 2 parcs d estiu a Foixà i Vilopriu. Altrament, 
en el Baix Ter hi ha constituïdes 4 agrupacions de defensa forestal (ADF) en els municipis 
de Torroella de Montgrí-Ullà, Foixà, La Tallada-Albons-Viladamat i Vilopriu, que 
s encarreguen de dur a terme actuacions de manteniment de camins i pistes forestals 
entre d altres per a minimitzar el risc d incendi. No obstant, hi ha altres aspectes que cal 
millorar com dotar a les urbanitzacions que es troben en zona forestal de mesures de 
prevenció com les franges de protecció o xarxes d hidrants i incidir més en el 
manteniment de parcel·les buides i dels boscos, el manteniment dels quals s ha anat 
abandonant en el temps i ha provocat que es converteixin en focus potencials de risc. Hi 
ha per tant una necessitat de cercar mecanismes que permetin planificar i executar les 
mesures de prevenció i de control en matèria de prevenció dels incendis forestals. 

El risc geològic en el Baix Ter és molt puntual i se centra bàsicament en el massís del 
Montgrí on es detecten principalment problemes d estabilitat de talussos (desprendiments 
i caigudes de blocs) que en els darrers anys s han accentuat per la pressió urbanística a 
la que es veu sotmesa la zona i que han obligat a elaborar uns estudis específics en 
àrees concretes de Torroella de Montgrí, per tal de definir criteris geotècnics i de risc 
geològic que permetin limitar el planejament urbanístic de la zona. 

En relació a la contaminació de les aigües, i a banda dels símptomes d eutrofització de 
les aigües superficials en el tram baix del Ter, cal destacar especialment la problemàtica 
relativa als nitrats procedents de fonts agràries i la contaminació dels aqüífers. 
L abocament en excés de purins i la sobreexplotació dels aqüífers han aguditzat aquesta 
problema en els darrers anys, comprometent d aquesta manera la qualitat de les aigües 
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subterrànies. Per aquest motiu, tot el Baix Ter està declarat zona vulnerable segons els 
Decrets 283/1998 i 476/2004.  

Altrament, els termes municipals de Gualta, Fontanilles, Serra de Daró, Ultramort, 
Parlavà, Foixà, Colomers, Jafre, Verges, la Tallada d Empordà, Albons, Bellcaire 
d Empordà i Ullà es troben íntegrament en la relació d aqüífers protegits segons Decret 
328/1988 i, parcialment, els municipis de Pals i Torroella de Montgrí.  

És per tant, fonamental, regular els abocaments incontrolats i les extraccions d aigua 
abusives, per tal de garantir la qualitat i la quantitat dels recursos hídrics del Baix Ter. 
Això serà possible en el marc d una futura constitució de la Comunitat d Usuaris del Baix 
Ter, en què ajuntaments, regants i altres usuaris podran prendre part de la gestió de 
l aigua a tot el Baix Ter. 

Finalment, els plans de protecció civil constitueixen una bona eina de planificació a partir 
de la qual s avalua el risc i es determina el funcionament i l organització dels recursos 
humans i materials, amb la finalitat de minimitzar el risc envers una determinada situació 
d emergència.  

En el marc del Decret 210/99, 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 els municipis 
amb més de 20.000 habitants i els que sense arribar a aquesta població tenen la 
consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per la seva situació 
geogràfica o activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han 
d elaborar i aprovar plans bàsics d emergència municipal .  

En aquest sentit, els municipis del Baix Ter, tot i tenir poblacions de menys de 20.000 
habitants i no tenir la consideració de turístics excepte Torroella de Montgrí i Pals , han 
de redactar els seus Plans d Emergències Municipals (PEM) atenent als riscos especials 
existents: emergències sísmiques, incendis forestals, inundacions, transport de 
mercaderies perilloses, nevades i contaminació accidental de les aigües marines.     
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2.4.3. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual  

Inundacions 

 
El risc d inundacions segons l INUNCAT a 
Fontanilles es considera alt. Segons el PEF del 
Baix Ter, per a un període de retorn de 500 anys, 
la zona inundable afectaria fins al Bosc d en 
Verdaguer i al Bosc d en Baró. 

Sísmic 

 

Foixà se situa en la zona d intensitat VI-VII del 
mapa de zones sísmiques de Catalunya. 

No hi ha constància històrica de terratrèmols que 
l hagin afectat. 

Contaminació de 
sòls i d aigües 
subterrànies 

 

De manera general Foixà es considera 
moderadament vulnerable a la contaminació. 

Segons Decret 283/1998 el municipi està inclòs 
en la designació de zones vulnerables en relació 
a la contaminació de nitrats procedents de fons 
agràries. 

No hi ha cap emplaçament en el municipi que es 
trobi inclòs en l inventari Permanent de Sòls 
Contaminats de Catalunya. 

Contaminació 
atmosfèrica 

  

No hi ha cap empresa inclosa en el Catàleg 
d Activitats Industrials Potencialment 
Contaminants de l Atmosfera. 

Riscos ambientals 
d origen natural 

Geològic i d erosió 
de sòls 

 

La caracterització geològica, morfològica i 
climàtica de Foixà no propicia la formació de 
processos gravitacionals (colades, 
desprendiments, volcaments ) ni d erosió de 
sòls. 

    

Incendis forestals 

 

Segons el Decret 64/1995 Foixà està considerat 
de baix risc d incendi forestal. 

Durant el període 1968-2004 s han declarat 10 
incendis en el municipi amb una superfície total 
afectada de 64,16 ha. 

Riscos derivats 
d activitats 
antròpiques 

Transport de 
mercaderies 

perilloses 

   

Segons el Programa de Transport de 
Mercaderies Perilloses (TRANSCAT) Foixà està 
considerat de baix risc.  
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PEM1 INFOCAT INUNCAT TRANSCAT

 
SISMICAT NEUCAT CAMCAT 

Foixà  obligatori obligatori opcional obligatori recomanat - 

 
b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

No hi ha cap emplaçament en el municipi inclòs en l Inventari de Sòls Contaminats de Catalunya 

En el municipi no hi ha cap empresa inclosa en el Catàleg d Activitats Industrials Potencialment 
Contaminants de l Atmosfera 

Un municipi declarat de baix risc d incendi 

El Decret 64/1995 declara a Colomers com a municipi de baix risc d incendi. No obstant, des del punt de 
vista de la prevenció i tenint en compte els nous criteris per a la valoració del risc del Pla INFOCAT, on s ha 
incorporat la vulnerabilitat del medi, el municipi ha de disposar d un pla d actuació municipal en matèria 
d incendis forestals. 

El municipi disposa d un programa de desbrossament dels camins i pistes forestals 

Anualment el municipi sol·licita ajuts a la Diputació de Girona per tal de arranjar i desbrossar els camins i 
pistes forestals com a mesura de prevenció d incendis forestals. 

El municipi compta amb una Agrupació de Defensa Forestal 

L ADF de Foixà es va constituir l any 1995 i gestiona unes 719 ha. Els objectius principals de l ADF són 
l elaboració i execució de programes de vigilància i prevenció d incendis i la creació i manteniment 
d infraestructures, xarxa de camins i punts d aigua. Per aquest motiu, l ADF de Foixà organitza anualment 
diferents cursos de formació diversa en matèria de prevenció (primers auxilis, cartografia, meteorologia,...). 

Risc geològic baix 

A grans trets a Foixà no tenen lloc els condicionants litològics, estructurals, morfològics i climàtics que 
poden originar el desencadenament de moviments gravitacionals i altres riscos geològics d entitat. 
Tanmateix l erosió de sòls en aquesta àrea no és destacable si no és propiciat per accions d origen antròpic 
i en àrees puntuals. 

Risc sísmic de grau moderat 

El mapa de risc sísmic de Catalunya indica que Foixà es troba en una zona d intensitat VI-VII, el qual 
correspon a un grau de risc força habitual a Catalunya. Tot i que representi un nivell mig del que es detecten 
a Catalunya, no hi ha constància històrica de terratrèmols en aquest municipi.  

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Manca de recursos per al condiciament de les lleres del municipi 

El risc per inundacions en el municipi segons el Pla Especial d emergències per Inundacions a Catalunya 
(INUNCAT) és alt. Per aquest motiu, les actuacions de neteja a les lleres són importants ja que 
contribueixen a reduir el risc d inundacions, perquè s eliminen tota mena de residus i, sobretot , vegetació no 

                                                

 

1 Pla d Emergències Municipals que pot incorporar Plans d actuació Municipal per a riscos específics: INFOCAT (incendis 
forestals), INUNCAT (inundacions), SISMICAT (emergències sísmiques), NEUCAT (nevades), TRANSCAT (transport 
mercaderies perilloses) i CAMCAT (contaminació accidental aigües marines). 
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desitjada. L Ajuntament però, duu a terme la neteja de les rieres i recs que discorren pel seu terme municipal 
en funció dels recursos econòmics que arriben des de l ACA i que són ara per ara es consideren 
insuficients.  

El municipi està designat com a zona vulnerable en relació a la contaminació de nitrats procedents 
de fonts agràries 

En general el municipi es considera moderadament vulnerable a la contaminació de sòls i aigües 
subterrànies. Aquesta vulnerabilitat moderada del medi juntament amb la presència d activitats, 
especialment agropequàries comporten problemes puntuals de contaminació en les àrees més vulnerables. 

Foixà està inclòs en la relació d aqüífers protegits segons Decret 328/1988 

El municipi s emmarca en els aqüífers del Baix Ter i tot el seu terme municipal s inclou dins la relació 
d aqüífers protegits. 

Presència de fosses sèptiques a Sant Llorenç de les Arenes 

El fet que Sant Llorenç de les Arenes no estigui connectat a la xarxa de sanejament municipal implica 
l existència de fosses sèptiques com a única forma de sanejament possible. Aquestes fosses sèptiques 
esdevenen, per tant, en focus de risc de contaminació de sòls i de les aigües. 

El municipi no disposa de Pla d Emergències Municipal 

Foixà en el marc del Decret 210/99 ha de redactar el Pla d Emergències Municipal (PEM) atenent als riscos 
especials que el caracteritzen. En aquest sentit, i segons les directrius dels plans especials vigents a 
Catalunya (INFOCAT, INUNCAT, SISMICAT, NEUCAT, TRANSCAT i CAMCAT) ha de redactar amb 
caràcter obligatori el pla d actuació municipal (PAM) per inundacions, per incendis forestals i per 
emergències sísmiques.   
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2.5. Mobilitat 

2.5.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

En les darreres dècades, s observa un increment del pes del vehicle privat i la seva 
colonització de l espai públic. En aquest sentit cal un procés de reflexió en relació al 

model de poble i ciutat de futur, que contempli i potenciï altres modes de mobilitat a 
banda del vehicle privat. Aquests criteris cal incorporar-los en els diferents instruments 
estratègics, de planificació i gestió del municipi, i es poden sintetitzar en: 

- La mobilitat sostenible, entesa com aquella capaç de satisfer la necessitat de la 
societat de moure s lliurament, accedir, comunicar-se, comercialitzar i establir 
relacions sense sacrificar altres valors humans o ecològics bàsics actuals o futurs. 

- L accessibilitat, per tal de garantir l accés a tot espai públic o a equipaments a tots 
els ciutadans. 

- La seguretat viària, tot fent complir les normes bàsiques de convivència en la 
mobilitat, posant una especial atenció sobre els modes de transport més 
vulnerables (a peu i en bicicleta). 

- L eficiència, fomentant un model que racionalitzi l ús dels diferents modes de 
desplaçament i en fomenti aquells més eficients energèticament, territorialment...  

- Garanteixi la qualitat de vida, valorant la cohesió social i disposant de prous 
espais per a usos socials i per la convivència. 

- Garanteixi el dinamisme econòmic i afavoreixi l atractiu i el desenvolupament de 
les activitats econòmiques.  

La legislació actual en bona part recull i incorpora aquests principis. La principal 
normativa incident és:  

- La Llei 9/2003 de la mobilitat de Catalunya, que contempla la creació 
d instruments de planificació (Plans Directors de mobilitat, Plans específics, Plans 
de mobilitat urbana), de programació (que han de preveure el finançament i 
execució dels anteriors), d avaluació i seguiment (Observatori Català de la 
Mobilitat, estudi d avaluació estratègica ambiental, estudi d avaluació de la 
mobilitat generada1...) i de participació (Consell Català de Mobilitat, Consells 
territorials de la mobilitat...).   

- Llei 2/2002 d Urbanisme de Catalunya, que obliga als plans directors urbanístics 
l establiment de directius sobre la mobilitat de les persones, mercaderies i 
transport públic, ja sigui directament o per mitjà de plans especials urbanístics. 
També en els plans d'ordenació urbanística municipal (POUM), s ha de preveure 
les mesures per facilitar l'assoliment d'una mobilitat sostenible en el municipi.  

                                                

 

1 Tot nou projecte urbanístic (amb més 25 milions  d inversió) requereix d un estudi de la mobilitat que genera. 
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- Llei 7/1993 de carreteres, com a principal instrument de planificació i ordenació 
del sistema de carreteres. Aquest pla estableix el règim general de les vies 
pertanyents a totes les xarxes i s ha de revisar com a mínim cada cinc anys. 

- Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i el Decret 135/1995, que la desplega i aprova el Codi 
d'accessibilitat.  

2.5.2. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 

Infraestructures 

El gràfic següent esquematitza les infraestructures de l àmbit del Baix Ter (en verd 
s indica la xarxa viària bàsica i en vermellós s indiquen els vials que conformen la xarxa 
viària comarcal).               

Font: Elaboració pròpia. 
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Com a principals actuacions de futur en l àmbit del Baix Ter (segons el Pla de Carreteres 
de Catalunya 2006-2026) es preveu el condicionament de la C-31 entre Palafrugell i 
Figueres (amb la construcció de la variant de Torroella), l arranjament de la C-252 (entre 
Verges i la Bisbal) com a eix complementari entre la Bisbal i Figueres i les millores a la 
Gi-652 entre Torrent i Pals, per evitar el trànsit de pas per Palafrugell.   

Mobilitat obligada (per estudis i treball) 

Al Baix Ter, el nivell d autocontenció (percentatge de persones que treballen/estudien al 
municipi de residència sobre el total dels que treballen/estudien) és del 57,3% per treball i 
del 56,0% per estudis.  

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Per treball

Per estudis

Nre de desplaçaments diàris

Àmbit Baix Ter

Total 

Els principals pols d atracció per mobilitat obligada són:   

Per treball Per estudis 
Pols principals Pols secundaris Pols principals Pols secundaris 

Torroella de M. 
Palafrugell 
Girona 
L Escala 
La Bisbal d E. 

Pals  
Verges 
Palamós 
Ullà 
Figueres 

Torroella de M. 
Girona 

L Escala 
Pals 
Verges 
Barcelona 
Palafrugell 
La Bisbal d E. 

 

Altres dades de mobilitat 

Al Baix Ter hi ha més de 17.000 vehicles censats, el que representa un índex de 
motorització de 87 vehicles per cada 100 habitants.  



44 Document 2. Diagnosi

 

Agenda 21 del Baix Ter 

L oferta de transport públic compta amb 12 línies de transport col·lectiu interurbà i 13 
línies de transport col·lectiu escolar.   

b) Diagnosi territorial 

El Baix Ter compta amb una connectivitat acceptable amb l exterior pel què fa al transport 
en carretera. Tot i això, l amplada i l estat d alguns vials, i l increment important de trànsit 
durant els mesos d estiu provoca situacions de saturació del trànsit i de deficiències en la 
seguretat viària (especialment a les travesseres urbanes). Per altra banda, no hi travessa 
cap línia de ferrocarril, essent l estació de Flaçà un dels principals punts de connexió amb 
la xarxa ferroviària. En el marc del desenvolupament sostenible resulta clau, potenciar 
aquesta infraestructura com a forma ràpida de connexió en els desplaçaments de major 
distància (>50 quilòmetres).  

Pel que fa a la mobilitat externa, dins l àmbit del Baix Ter destaca la centralitat de 
Torroella de Montgrí, mentre que fora de l àmbit les principals interrelacions municipals es 
produeixen amb Girona, Palafrugell, l Escala i la Bisbal d Empordà.             

Font: Elaboració pròpia.  
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L increment de l ús del vehicle privat és un fet generalitzat, i el Baix Ter no n és l excepció. 
Actualment a 12 dels 21 municipis del Baix Ter hi ha més vehicles que persones 
empadronades. Aquesta situació s ha traduït en un increment de l ús del vehicle privat 
inclús en els desplaçaments interns (cal recordar que la major part de municipis són de 
petites dimensions). Per aquest motiu resulta important continuar adaptant l espai urbà 
per als vianants i restringir el trànsit rodat en alguns punts del nucli urbà (vials del casc 
antic...). 

Pel què fa a la seguretat viària, en la majoria de municipis (excepte a Torroella de Montgrí 
i en menor mesura a Pals i Verges) la major part del trànsit i dels accidents es concentren 
a les travesseres urbanes de les carreteres. Per minimitzar-ho, resulta clau establir 
mesures efectives de pacificació de trànsit motoritzat.  

Finalment, pel què fa al transport col·lectiu, l actual oferta de transport escolar és força 
completa, mentre que les línies de transport regular resulten del tot insuficients, en 
especial pel què fa a:  

- Millorar la cohesió interna del Baix Ter, per connectar les diferents centralitats existents 
(Torroella, Verges, Pals, la Bisbal d Empordà, l Escala...) amb el seu àmbit d influència. 

- Millorar la connexió entre el Baix Ter i els municipis de la costa (Begur 

 

Palafrugell 

 

Palamós 

 

Sant Feliu de Guíxols). En aquest sentit resulta especialment rellevant la 
insuficient oferta per accedir a l hospital de referència de Palamós. 

- Insuficient connexió entre els diferents municipis i alguns nodes de mobilitat molt 
importants. En aquest sentit, caldria millorar la connexió amb Girona (especialment quan 
entri en funcionament el tren d alta velocitat), amb l aeroport de Girona i també amb 
l estació de ferrocarril de Flaçà.   
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2.5.3. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual 

Infraestructures 

No hi ha cap actuació prevista en el Pla de Carreteres de Catalunya 2006-2026 amb 
incidència directe sobre el terme municipal de Foixà.  

Distància a les principals infraestructures viàries (per carretera):  

- C-31: 8

 

- C-66: 7

 

- AP-7: 20

 

Mobilitat obligada (per estudis i treball) 

A Foixà, el nivell d autocontenció (percentatge de persones que treballen/estudien al 
municipi de residència sobre el total dels que treballen/estudien) és del 35,3% per treball i 
del 2,4% per estudis.  
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Foixà

Total 

Els principals pols d atracció per mobilitat obligada són:   

Per treball Per estudis 
Pols principals Pols secundaris Pols principals Pols secundaris 

Girona Torroella  
Flaçà 

Verges 

Torroella Girona 
Flaçà 

Verges 
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Altres dades de mobilitat 

Algunes dades rellevants de la mobilitat interna són:  

- A Foixà hi ha 334 vehicles censats, el que representa un índex de motorització 101,5 
vehicles per cada 100 habitants.  

- Longitud de la xarxa viaria interna: 3,4 km.   

b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Bona accessibilitat a la xarxa viària  

Foixà es troba molt proper a la carretera de Gualta a Rupià (Gi-643) i també compta amb accés cap a la C-
66 per Cuells. En el cas dels veïns de Sant Llorenç de les Arenes compten amb un accés per anar cap a 
Flaçà o Sant Jordi Desvalls.  

L aparcament no esdevé problemàtic a Foixà 

La dotació d aparcament privat és força important, juntament amb l important aparcament de davant de 
l ajuntament, fa que trobar un lloc per aparcar no sigui gens problemàtic en el municipi.  

S han aplicat mesures de pacificació del trànsit rodat 

En els darrers anys s ha instal·lat diverses bandes rugoses en els vials dels diferents nuclis urbans.    

PUNTS FEBLES 

La població estacional fa incrementar la mobilitat en determinats moments de l any  

A Foixà, la població estacional fa incrementar un 55% la població total durant els caps de setmana i els 
mesos d estiu, i per tant durant aquests períodes punta, el municipi compta amb més de 500 habitants. 

Cal fomentar la supressió de barreres arquitectòniques a l espai públic  

Al municipi hi ha diversos equipaments que compten amb barreres arquitectòniques i que, per tant, no es 
troben plenament adaptats (per exemple el consistori, escoles i el camp de futbol). A més, l estructura 
urbana de Foixà (molts nuclis, amb baixa densitat i alguns d ells relativament allunyats), dificulta els 
desplaçaments a peu i fomenta la utilització del vehicle privat. 

La major part de la població treballa i estudia a fora del municipi  

Gairebé 2/3 de la població de Foixà que treballen ho fan a fora del municipi. La major part dels treballadors 
que es desplacen ho fan en vehicle privat i el 94% d aquests no comparteix el vehicle privat (un vehicle = un 
ocupant). Per tant es tracta d un mode de mobilitat poc eficient. Per altra banda, l estructura urbana del 
municipi, fa que aquesta dependència del vehicle privat també existeixi en els desplaçaments interns.  

Dèficit en l oferta de transport col·lectiu 

Fins fa pocs mesos Foixà era un dels pocs municipis del Baix Empordà que no comptava amb cap oferta de 
transport col·lectiu. Des del febrer de 2006 compta amb una línia de connexiò entre Flaçà i l Estartit, tot i que 
caldria ampliar l oferta de transport públic amb la Bisbal d Empordà. 

 



48 Document 2. Diagnosi

 

Agenda 21 del Baix Ter    



 

2.Aspectes de sostenibilitat ambiental i d ordenació del territori 49

 

Agenda 21 del Baix Ter 

2.6. Aigua 

2.6.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

Tal i com sempre s ha dit l aigua és un bé escàs i malgrat tot el seu consum augmenta 
any rera any. Aquest increment de la demanda d aigua no sempre és atribuïble al 
creixement de la població, sinó a d altres factors com l elevat consum de l agricultura, que 
a nivell català representa el 50% del consum total a Catalunya, o la demanda d 
instal·lacions esportives i de lleure que estan d actualitat (camps de golf i pitch & putt, 
parcs aquàtics, balnearis,...). 

Amb la finalitat d avaluar si la gestió de l aigua en l àmbit del Baix Ter s assimila a 
l adequada per un model territorial de desenvolupament sostenible, s estableixen els 
següents objectius generals: 

- Millorar la gestió dels recursos superficials i subterranis i fomentar el seu estalvi 

- Control sobre les captacions i la seva explotació 

- Consum d aigua més eficient 

- Garantir la qualitat de l aigua de proveïment públic 

- Connexió dels municipis a les xarxes de sanejament i millora dels sistemes de 
sanejament d aigües residuals 

- Fomentar la reutilització de les aigües residuals 

En l àmbit català i estatal, la gestió de l abastament i del sanejament es regula per la 
normativa que es detalla a continuació: 

Ordre de 15 de desembre de 1983 per la qual es regula la distribució d aigües potables 
de consum públic mitjançant contenidors, cubes i cisternes mòbils. 

Reial Decret 261/1999, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la 
contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries. 

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d ordenació, gestió i tributació de l aigua. 

Decret 218/1999, de 27 de juliol, de modificació del Decret 125/1999, de 4 de maig, 
d aprovació dels estatuts de l Agència Catalana de l Aigua. 

Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s aprova el Reglament dels tributs gestionats 
per l Agència Catalana de l Aigua. Correcció d errades al Decret 103/2000, de 6 de 
març. 

Decret 167/2000, de 2 de maig, d adopció de mesures excepcionals en matèria de 
fonts d abastament públiques afectades per nitrats. 
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Decret 168/2000, de 2 de maig, d adopció de mesures excepcionals en relació amb la 
utilització dels recursos hidràulics. 

Decret 205/2000, de 13 de juny, d aprovació del programa de mesures agronòmiques 
aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries. 

Reial Decret Legislatiu1/2001, de 20 de juliol, pel qual s aprova el text refòs de la llei 
d Aigües. 

Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s aproven mesures ambientals de prevenció i 
correcció de la contaminació de les aigües per nitrats. 

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s aprova el Reglament dels Serveis Públics 
de Sanejament. 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s aprova el text refós de la 
legislació en matèria d aigües de Catalunya. 

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l aigua de consum humà. 

Decret 93/2005, de 17 de maig, d adopció de mesures excepcionals en relació amb la 
utilització dels recursos hídrics. 

Ordre SCO/3719/2005, de 21 de novembre, sobre substàncies per al tractament de 
l aigua destinada a la producció d aigua de consum humà.  

2.6.2. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 

Abastament 

Les fonts d abastament municipals a tot el Baix Ter corresponen a captacions d aigües 
subterrànies.    

2003 

 

2004 

     

Consum (m3) 

 

3.269.041  3.243.003 

     

Nombre abonats

  

16.587  16.945 
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Municipis que disposen 
de fonts pròpies 

Municipis que compren 
l aigua en alta 

Albons  
Bellcaire d Empordà  

Colomers  
Fontanilles Foixà* 

Gualta Garrigoles 
Jafre Pals* 

La Tallada d Empordà Parlavà* 
Palau-sator Rupià* 

Serra de Daró Ultramort* 
Torroella de Montgrí Torroella de Montgrí 

Ullà  
Ullastret  
Verges  

Viladamat  
Vilopriu  

*Aquests municipis reben aigua de les mancomunitats a la que es troben 
adscrites.           

Fonts pròpies 

En els municipis del Baix Ter hi ha 
registrades un total de 488 concessions 
amb un volum total d aigua concedit de 
5.344.284 m3 anuals.   
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Comparativa preu m3 aigua municipis Baix Ter 

Agrícola
65,42%

Recreatiu
10,84%

Domèstic
2,59%

Industrial
1,59%

Ramader
4,18%

Abastament
15,25%
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Sanejament 

Sistemes de sanejament existents i programats          

Font: PSARU 2005. Web Agència Catalana de l Aigua.  

Nom del sistema. 
Torroella de Montgrí i 

l Estatit 
Pals L Escala 

Conca hidrogràfica Ter Rieres Costa Brava Rieres Costa Brava 

Any entrada en 
funcionament 

1997 1995 Desembre 2005 

Tipus de tractament 
Depuració biològica de 

fangs activitats 
Depuració biològica de 

fangs activats 
Biològica amb reducció 

de nutrients 

Capacitat de 
tractament (m3/dia) 

16.500 6.750 14.000 

Destí efluent Ter i Golf Empordà 
Riera i Golf Serres de 

Pals 
Rec de la Branca 

Nuclis i municipis 
servits 

 

Torroella de Montgrí 

L Estartit 

Ullà 

Pals 

Regencós 

Sa Riera 

L Escala 

Albons  

0
75

150
225
300
375
450

2000 2001 2002 2003 2004

Tones de fang generades

Torroella de M. Pals

Cabals tractats (m3)

0
500.000

1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000

2000 2001 2002 2003 2004

Torroella de Montgrí Pals
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Balanç de l aigua a l àmbit del Baix Ter (m3). Any 2004. 

Font: Elaborat a partir de tota la informació compilada i utilitzada en el present capítol.  

b) Diagnosi territorial 

La gestió de l aigua en el Baix Ter és municipal i, per tant, recau en el propi ajuntament, 
encara que en alguns municipis aquesta gestió s ha delegat a una empresa 
concessionària. 

La manera en com s abasten els municipis és diversa, ja que no tots disposen 
d aprofitaments propis i, per tant, han de comprar l aigua a d altres municipis veïns. 
Alguns exemples són el pou de Verges que abasta al municipi de Garrigoles, els pous de 
Bellcaire d Empordà que abasten als nuclis de la Bolleria i Sobrestany i els pous de 
l Escala que subministren a Cala Montgó. Una altre manera de solventar aquesta manca 
de fonts pròpies és constituint una mancomunitat. En el Baix Ter existeixen 2 
mancomunitats: 

Mancomunitat de Palafrugell: es va constituïr fa 40 anys i els municipis adscrits són 
Palafrugell, Pals, Begur, Torrent i Regencós. 

Mancomunitat Intermunicipal de Foixà, Parlavà, Ultramort i Rupià, constituïda l any 
2005.  

Reutilització per reg  

In
co

n
tr

o
la

ts

 
Entrades

 

Usos 

Abocament

 
Pluviometria Fonts pròpies

 
Abastament 

xarxa

 

Agrícola 

Escolament

 

Infiltració 

Ramader Domèstic Industrial Recreatiu 

Captacions municipals  
i fonts pròpies 

Domini Públic 

EDAR 
privades 

Industrial 

Domèstic 

Municipal

 

EDAR s 

Torroella 
de Montgrí

 

Pals

 

L Escala

  
1.000.000 

2.366.783 

938.725

 

138.594

 

1.125.081

 

6.102 

771.631 91.292 

 

30.000 2.268.184 

707.897 

2.268.483 
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A grans trets podem afirmar que en el Baix Ter hi ha molt poca diversificació de les fonts 
d abastament municipal, per bé que totes són subterrànies. Un cas molt clar és el 
municipi de Gualta on coexisteixen els pous d abastament de la població de Gualta, els 
pous de la Mancomunitat de Palafrugell i els pous de Torroella de Montgrí. Aquesta 
concentració de les fonts d abastament pot implicar que qualsevol problemàtica en l àrea 
pugui acabar afectant el conjunt de captacions; de fet, n és un clar exemple els problemes 
de salinitat derivats de la sobreexplotació de l aqüífer. 

A tot el Baix Ter hi ha un total de 16.945 abonats que abasten a una població de 20.857 
habitants i que a l any 2004 van consumir poc més de 3 hm3. El consum unitari d aigua 
mitjà per al Baix Ter s ha estimat entorn els 428,78 m3/persona.dia, molt per sobre dels 
200 l/persona.dia que es prenen de referència a l hora de fer estudis d abastament. Això 
és motivat en gran part per l augment de la demanda de segones residències (ja que la 
població estacional no és té en compte a l hora de fer al càlcul) i al fet que en la majoria 
dels municipis del Baix Ter no es diferencien els usos sectorials de l aigua quan es 
factura i, per tant, tot es comptabilitza com a ús domèstic. 

Altrament, en l àmbit supramunicipal existeix un nombre abundant d abastaments, 
degudament legalitzats o no, mitjançant fonts pròpies destinades a ús agrícola, ramader, 
industrial, recreatiu i, fins i tot, domèstic dels masos i habitatges aïllats existents en el 
territori. En el Registre d Aigües de l Agència Catalana de l Aigua, hi figuren un total de 
488 aprofitaments amb un volum total concedit de 5.344.284 m3/any, la majoria dels quals 
destina l aigua a reg agrícola i en segon lloc a abastament. 

Pel que fa a fonts pròpies s ha estimat en base a dades objectives (població disseminada, 
superficíe de regadiu i cabana ramadera) un consum d aigua anual de 58.400 m3/any per 
a usos domèstics, 47.116.800 m3/any per a usos agrícoles, 980.725 m3/any per a usos 
ramaders i finalment 1.125.081 m3/any per a ús industrial. Cal dir però, que els volums 
obtinguts a través de les concessions existents  en el Registre d Aigües de l ACA són molt 
menors ja que la majoria d aprofitaments no estan degudament legalitzats, situació que 
es fa extensiva a les captacions de titularitat municipal de la majoria dels municipis del 
Baix Ter.  

En relació als sistemes de sanejament en l àmbit del Baix Ter, cal destacar l existència de 
les següents Estacions Depuradores d Aigües Residuals (d ara endavant EDAR): 

EDAR Torroella de Montgrí tracta les aigües de Torroella de Montgrí i d Ullà. 

EDAR Pals tracta les aigües de Pals, Regencós i Sa Riera (Begur). 

EDAR l Escala, situada en terme municipal d Albons, tracta les aigües procedents de 
l Escala i Albons. En un futur es preveu la connexió de Bellcaire d Empordà, la Tallada 
d Empordà, Verges, Jafre i Colomers. 

Els principals trets a destacar és que aquestes estacions depuradores treballen per sota 
de la seva capacitat i que els fangs generats que s analitzen semestralment indiquen que 
compleixen amb la normativa vigent i, per tant, en tots tres casos són aptes per al seu ús 
com adob agrícola.  



 

2.Aspectes de sostenibilitat ambiental i d ordenació del territori 55

 

Agenda 21 del Baix Ter 

Tanmateix, una característica important en relació a la qualitat de l efluent que s aboca 
des de les EDAR s de Torroella de Montgrí i de Pals és que aquest és apte per a 
reutilització per reg. Per aquest motiu, totes dues EDAR s subministren aigües residuals 
regenerades per al reg de camps de golf i per als regants de la zona que han tramitat la 
corresponent concessió a través de l ACA.  

2.6.3. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual 

Abastament

 

Gestió: Municipal amb concessió adjudicada a SOREA. 

Fonts d abastament i característiques: un pou entubat amb un cabal de 3110 m3/h pertanyent a 
la Mancomunitat Intermunicipal de Foixà, Parlavà, Ultramort i Rupià 

Nuclis subministrats: Foixà, la Sala, Cuells i els Masos. 

Nombre abonats: 171 

Potabilització i subministrament: L aigua explotada per la captació es clorada en el mateix pou. 
Posteriorment es condueix per impulsió fins a un dipòsit de 400 m3 que es comparteix amb el 
municipi de Rupià. Finalment, l aigua potable es distribueix a la xarxa de proveïment públic per 
gravetat. 

Consum: 

Evolució consum aigua    Evolució incontrolats 

Qualitat de l aigua potable: L aigua que se subministra en el municipi compleix amb les 
especificacions del Decret 140/2003. 
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Usos de l aigua: No es diferencien els usos sectorials de l aigua potable. 

Fonts naturals: No es coneixen. 

Fonts pròpies: En el registre de l ACA no consta cap concessió d aigües subterrànies, procedents 
de fonts pròpies. 

Sanejament: 

 

Gestió: Municipal. 

Característiques: No hi ha xarxa separativa. 

Abocament: El nucli de la Sala aboca les aigües residuals al rec Traient, el nucli de Foixà a les 
rieres del Castell i de Cuells i el nucli dels Masos a la riera de Mas Perdut o Llisquet. 

Qualitat de l efluent: Sense dades.   

b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 

Una correcta gestió de l aigua 

La gestió íntegra de l aigua a Foixà és competència de la companyia d aigües SOREA, fet que contribueix a 
una millor gestió de l aigua, tot afavorint el control des de l Ajuntament sobre l estat i la qualitat de la seva 
captació municipal així com de la seva xarxa d abastament municipal. 

La font del Cargol és potable 

A Foixà dues fonts de concurrència pública: la font de Sant Llorenç i la del Cargol. La primera en l actualitat 
presenta un excés de ferro i manganès, mentre que les analítiques de l aigua de la font d en Cargol posen 
de manifest que és potable, ja que compleix amb les especificacions del Decret 140/2003. Els controls 
analítics es realitzen trimestralment a través de SOREA.  

Un fet a tenir en consideració és la retolació de les fonts en cas de presentar problemes de potabilitat, de 
manera que s informi a la població de que l aigua no té garantia sanitària, tal i com es recomana des del 
Departament de Salut. 

Un baix nombre d autoritzacions d abocament a llera pública 

En els arxius de l Agència Catalana de l Aigua consta un únic expedient d abocament a llera pública. Aquest 
expedient en l actualitat es troba en curs. 

Perspectives de sanejament en el futur 

En l actualitat Foixà no té estació depuradora d aigües residuals (EDAR). El Programa de Sanejament de les 
Aigües Residuals Urbanes (PSARU) de 2005 gestionat per l Agència Catalana de l Aigua, contempla la 
construcció de 3 EDAR s en el municipi: a Cuells, els Masos i la Sala per al 2012-2014. 

Val a dir que la construcció d una EDAR en el municipi permetrà tractar totes les aigües residuals del 
municipi i millorar la qualitat dels abocament als corrents superficials.   

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Problemes de qualitat en les captacions municipals 

La problemàtica relativa a la presència de nitrats ha obligat a la recerca d una nova captació que garanteixi 
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el futur subministrament del municipi i ofereixi les garanties sanitàries pertinents a la població. Des del 
Departament de Salut es recomana el seguiment periòdic de les concentracions de nitrats. 

L Ajuntament no té legalitzada la seva captació d aigües subterrànies 

En l actualitat cap de les captacions de titularitat municipal estan inscrites en el Registre d Aigües de 
l Agència Catalana de l Aigua i, per tant, no estan degudament legalitzades. La seva legalització és 
considera molt convenient ja que esdevindria en una mesura de protecció dels pous municipals tant a nivell 
de quantitat com de qualitat. 

En el Registre d Aigües de l Agència Catalana de l Aigua no consta cap aprofitament d aigües 

Per aquest motiu, seria convenient que des de l Ajuntament es fomentés la regularització de tots els 
aprofitaments existents en el municipi. D aquesta manera s aconseguiria la determinació de la totalitat de 
captacions existents per poder promoure la seva legalització i controlar la seva explotació. 

Un elevat consum unitari d aigua  

El consum unitari d aigua potable estimat en els darrers anys és elevat, ja que aquest dista força dels 200 
l/habitant.dia, dotació que habitualment es té en compte a Catalunya a l hora de fer qualsevol treball 
relacionat amb abastament d aigua potable. 

No obstant, una millora en la gestió dels volums d incontrolats permetria un descens en els valors de 
consum unitari sense que això signifiqués un consum més restringit d aigua per part dels abonats. 

Elevat percentatge d incontrolats a la xarxa de proveïment pública 

El volum de pèrdues a la xarxa (incontrolats), en els darrers 5 anys, es troba entre el 45% i el 51%, el qual 
es considera elevat si bé tenim en compte que el valor habitual de pèrdues en les xarxes d abastament 
municipal tendeix a ser de l ordre del 20%. Per tal d optimitzar la gestió de l aigua cal adoptar les mesures 
oportunes per a acondiciar la xarxa d abastament i d aquesta manera pal·liar aquest elevat volum de 
pèrdues. 

Necessitat de connexió de Sant Llorenç de les Arenes a la xarxa de proveïment municipal i a la 
xarxa de sanejament 

El poble de Sant Llorenç de les Arenes és l únic a tot el municipi que s abasta mitjançant fonts pròpies. El 
seguiment de la qualitat de l aigua d aquest pou recau en els propis veïns, fet que no sempre permet tenir 
garanties sobre el control de la seva potabilitat. Per aquest motiu es considera necessària la seva connexió 
a la xarxa de proveïment pública. 

D altra banda, la presència de fosses sèptiques pròpia dels habitatges no connectats a la xarxa de 
sanejament, es consideren possibles focus de risc de contaminació de sòls i aigües.  
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2.7. Atmosfera 

2.7.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

La contaminació atmosfèrica és un procés que s'inicia a partir de les emissions a l'aire 
des de diferents focus emissors de contaminants. Aquests contaminants segueixen una 
dinàmica condicionada pels processos de transport i dispersió propis del medi atmosfèric 
de la zona. Per tant, en analitzar la contaminació atmosfèrica cal considerar, d'una banda, 
les emissions (contaminants emesos per una font determinada), i d'altra banda, les 
immissions (presència de contaminants a l'aire que afecten a diferents receptors). Tot i 
que en general hi ha una certa correlació entre emissions i immissions, no són 
necessàriament equivalents, ja que es poden donar processos a l'atmosfera que poden 
transportar, dispersar, concentrar o, fins i tot, modificar la naturalesa dels contaminants. 

La principal legislació actual que regula la contaminació atmosfèrica és la que fixa el Reial 
Decret 1073/2002. No obstant això, alguns dels paràmetres que regula aquesta normativa 
encara no han entrat en vigor i, per tant, ens trobem en un període de transició en el que 
conviuen els valors límits de la normativa estatal prèvia a l entrada en vigor del RD 
1703/2002, i els nous valors límits que fixa l esmentat Reial Decret i els successius (RD 
1796/2003).  
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2.7.2. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 

Dels diferents gasos d efecte hivernacle, el diòxid de carboni (CO2) és el més freqüent, tot 
i que n existeixen d altres que també provoquen un fenomen similar, fins hi tot amb molta 
més intensitat (és el cas del metà (CH4), l òxid nitrós (NO2) i alguns gasos específics 
d origen industrial). 

Les emissions de CO2 al Baix Ter s estimen en 216.467 tones. Per sectors, els principals 
responsables són el trànsit urbà (que genera el 54,78% del total) i interubà (16,07%). 
També és important el sector ramader (20,37%), domèstic (7,42%) i industrial (1,36%).  

Pel que fa a la resta de contaminants atmosfèrics al Baix Ter es generen anualment 
161,9 tones de diòxids de sofre, 1.642,1 tones d òxids de nitrogen, 4.510 tones de 
monòxid de carboni, 187,4 tones de partícules sòlides, 2.201 tones de metà i 795,3 tones 
de compostos orgànics volàtils.  

Les diferents activitats industrials generen un tipus característic d emissions i, per tant, de 
contaminants atmosfèrics. Aquestes emissions també varien, segons el tipus de procés, 
la tecnologia emprada, o el tipus i la qualitat de les matèries primeres utilitzades. A 
l annex I del Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, 
de 21 de novembre, de Protecció de l Ambient Atmosfèric, s estableix el Catàleg 
d Activitats Potencialment Contaminants de l Atmosfera (CAPCA), que engloba totes 
aquelles activitats industrials emissores de contaminants, classificades en tres grups (A, 
B, C) de més a menys contaminants, a partir de controls d emissió periòdics que 
realitzava el Departament de Medi Ambient. Al Baix Ter hi ha 7 empreses inscrites al 
CAPCA (1 a Colomers, 2 a Pals, 2 a La Tallada d Empordà i 2 a Verges). 

Pel que fa al control dels nivells de contaminació atmosfèrica, al Baix Ter no hi ha cap 
estació de control de la contaminació atmosfèrica. Les estacions automàtiques més 
properes incloses a la xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de 
Catalunya (XVPCA) són l estació de Girona-Sarrià de Ter, la de Begur i l estació manual 
de la Bisbal d Empordà.   

b) Diagnosi territorial 

Els combustibles líquids, la principal font emissora de contaminants atmosfèrics 

Els combustibles líquids (gas-oil i gasolina) són els responsables de la major part de les 
emissions de contaminants al Baix Ter. Aquest combustible es consumeix, principalment 
en els desplaçaments urbans i interurbans, però també resulta significatiu les emissions 
de gas-oil en el sector agrícola (consumit per la maquinària agrícola o bé en les 
explotacions ramaderes). 
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Cal també tenir en compte, que alguns d aquests municipis presenten un volum de 
població estacional important, ja que es tracta d atractors turístics. Aquest fet, incrementa 
el trànsit interurbà i, per tant, també les seves emissions per tot el territori. 

Un terç de les emissions del Baix Ter es generen a Torroella i una vuitena part a 
Pals 

Per municipis, si prenem de referència les emissions de CO2 produïdes, el 32,0% es 
generen a Torroella de Montgrí, el 13,1% a Pals, el 5,3% a Verges i el 4,9% a Ullà.  
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Un balanç de compostos contribuents a l Efecte Hivernacle negatiu 

El diòxid de carboni es troba normalment a l atmosfera en una concentració mitjana del 
0,03%. Si es produeix un increment de la seva concentració a l atmosfera, es contribueix 
a accentuar l efecte hivernacle, ja que aquest gas absorbeix la radiació infraroja provinent 
del sòl i dels oceans.  

Si comptem les emissions de diòxid de carboni emeses al Baix Ter, la petjada ecològica 
en quant a emissions equival a una superfície forestal o agrícola de 32.182 hectàrees per 
tal d equilibrar el sistema, és a dir, per fixar tot aquest CO2 equivalent que s emet al 
territori del Baix Ter. En canvi, la superfície real de sòl agrícola o forestal és de poc més 
de 19.700 hectàrees, per tant es tracta d un sistema no equilibrat.  

No hi ha cap estació de control de la contaminació atmosfèrica 

Actualment, no hi ha cap estació de control de la contaminació atmosfèrica dins l àmbit 
territorial del Baix Ter. Si bé és cert que tradicionalment la xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) ha ubicat les seves estacions en 
aquells indrets més conflictius (i per tant es podria considerar aquesta dada com a 
positiva), resulta interessant disposar d un sistema de control que permeti controlar i fer el 
seguiment dels principals contaminants atmosfèrics en l àmbit del Baix Ter, i més tenint 
en compte que les estacions fixes més propers són l estació de Girona-Sarrià de Ter, la 
de Begur i l estació manual de la Bisbal d Empordà.  
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2.7.3. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual 

Emissions (tones / any) 

SECTOR CO2 SOX NOX CO PST COV CH4 N2O 

TRANSPORT 
URBÀ 

2.220,03  18,21 51,01 2,29 10,56 0,00 0,00 

TRANSPORT 
INTERURBÀ 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INDUSTRIAL 100,13 0,07 0,08 0,04 0,01 0,01 0,03  

DOMÈSTIC 315,54 1,86 0,26 0,12 0,03 0,03 0,01  

RAMADER 2.295,72 4,38 17,57 20,30 2,72 7,10 36,81  

TOTAL 4.931,42 6,31 36,13 71,47 5,05 17,70 36,85 0,00 

Emissió de compostos atmosfèrics (FOIXÀ)
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Balanç de gasos contribuents a l Efecte Hivernacle  

Emissions de CO2 equivalent 5.568 tones 

Emissions de CO2 equiv. /habitant i any 17,7 t/hab. i any 

Hectàrees de superfície agroforestal necessàries per 

absorbir les emissions de CO2 equivalent 
859 hectàrees 

Nº vegades la superfície agroforestal per absorbir les 

emissions de CO2 equivalent 
1 vegades 

 

b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Al municipi no hi ha cap indústria inclosa en el CAPCA 

El Catàleg d Activitats Potencialment contaminants de l Atmosfera (CAPCA) engloba aquelles activitats 
industrials emissores de contaminants, classificades a partir de controls d emissió periòdics realitzats pel 
Departament de Medi Ambient. 

El balanç de diòxid de carboni equivalent és un sistema equilibrat 

La petjada ecològica en quant a emissions equival a una superfície forestal o agrícola de 859 hectàrees per 
tal d equilibrar el sistema, és a dir, per fixar tot aquest CO2 equivalent que s emet al municipi. En canvi la 
superfície real de sòl agrícola o forestal és de més de 1.500 hectàrees, i per tant, es tracta d un sistema 
equilibrat. 

PUNTS FEBLES 

La principal font emissora de compostos a l atmosfera prové del sector ramader, seguida molt de 
prop pel sector del transport 

En la major part de compostos gasosos que s emeten a l atmosfera, el sector de la ramaderia és el que hi 
contribueix en un major percentatge, tot i que el sector transports el segueix de molt a prop. Foixà és el 
segon municipi del conjunt del Baix Ter amb un major nombre d unitats ramaderes, i per tant, la 
contaminació atmosfèrica provinent de les dejeccions ramaderes suposa un percentatge elevat respecte a 
les emissions totals.  
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2.8. Soroll 

2.8.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

El soroll és una font de contaminació ambiental que, sobretot en zones urbanes, pot 
arribar a pertorbar l estat de benestar de les persones i la seva qualitat de vida. Als nuclis 
urbans el soroll ambiental és la suma de diverses fonts emissores. De tots els impactes 
acústics, el trànsit motoritzat sol ser el més rellevant (es considera que genera el 80% del 
soroll) dins els nuclis urbans, al tractar-se d una font de contaminació mòbil i difusa de 
complexa solució. Per altra banda, hi ha d altres fonts procedents de l activitat industrial, 
de la construcció, bars, discoteques, així com dels propis particulars (electrodomèstics 
àudio-visuals, eines de bricolatge...) i que en alguns casos poden ser també significatives. 

Els principals criteris de sostenibilitat en quant al soroll ambiental s encaminen 
fonamentalment a pal·liar i corregir els efectes nocius de la contaminació acústica en les 
persones, i adequar el soroll ambiental existent a la sensibilitat acústica del territori (la 
qual variarà en funció de l ús que tingui). 

La legislació actual que regula el soroll i les vibracions és la següent:  

- En l àmbit europeu, es va aprovar la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, amb 
l objectiu d establir un marc comú destinat a evitar, prevenir i reduir, amb caràcter 
prioritari els efectes nocius de l exposició de la població al soroll ambiental. 

- La Llei estatal 37/2003, del soroll i la Llei catalana 16/2002 de protecció contra la 
contaminació acústica, incorporen els criteris establerts a la Directiva abans 
esmentada, disposant un seguit de mesures a adoptar pels Ajuntaments amb la 
voluntat de millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, dotant-los 
d una sèrie de eines per tal d aconseguir aquesta finalitat. 

- En alguns municipis, el darrer esglaó normatiu és l ordenança sobre el soroll i les 
vibracions.   
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2.8.2. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 

Zones de sensibilitat acústica 

Una zona de sensibilitat acústica, és aquella part del territori que presenta una mateixa 
percepció acústica. La legislació actual obliga a totes les zones urbanes s han de 
classificar com a zona de sensibilitat acústica alta (protecció alta contra el soroll), 
moderada (percepció mitjana del nivell del soroll) o 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.   

Nivell d avaluació LAr (dB(A)) 

Valors límit d immissió

 

Valors d atenció 
Zona de 

sensibilitat 

 

Període 
diürn 

Període 
nocturn 

Període 
diürn 

Període 
nocturn 

A, alta  60 50 65 60 

B, moderada 

 

65 55 68 63 

C, baixa  70 60 75 70 

Es considera el període diürn de 7 a 23 h i el període nocturn de 23 a 7h. 

En els darrers anys l àrea de Qualitat Ambiental (del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge) ha elaborat una proposta de mapes de capacitat acústica a tots els municipis 
de Catalunya. En l àmbit del Baix Ter, tots els municipis disposen d aquesta proposta 
però, en canvi, gairebé cap d ells ha aprovat el mapa de capacitat acústica i ha revisat la 
seva ordenança adequant-la als criteris que fixa la Llei 16/2002.  

b) Diagnosi territorial 

El trànsit, el principal responsable del soroll ambiental 

El soroll ambiental a les zones urbanes es pot considerar com la suma de petites fonts de 
soroll emissores. Dins dels nuclis urbans, el trànsit motoritzat és l impacte acústic més 
rellevant, al tractar-se d una font de contaminació mòbil i difusa de complexa solució. 
Aquesta és la principal font de soroll en els municipis pels qual hi transita la travessera 
urbana d un vial important. També és el principal responsable del soroll ambiental de Pals 
i de Torroella de Montgrí (especialment durant els mesos d estiu). A banda d aquesta font 
de soroll, existeixen diverses fonts de soroll fixes que poden provenir de l activitat 
industrial, de la construcció, bars, així com dels propis particulars (electrodomèstics, 
àudio-visuals,...) i que en alguns casos poden ser també significatives, en especial a Pals 
i sobretot, a Torroella de Montgrí. 
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Segons el cens de població i habitatges realitzat a l any 2001 (Instituto Nacional de 
Estadística), davant la pregunta de quins són els principals problemes en l habitatge, la 
contaminació acústica és percebuda com a un problema a més d un 20% dels habitatges 
de Verges i de Torroella de Montgrí, mentre que en la resta de municipis aquest 
percentatge és molt més reduït.  

% d habitatges que considera la contaminació acústica com a problema. Any 2001. 

Municipi % habitatges Municipi % habitatges 

Torroella de M. 24,2 La Tallada d E. 6,1 

Baix Ter 21,4 Rupià 5,8 

Verges 20,8 Jafre 5,4 

Fontanilles 10,9 Pals 5,4 

Gualta 10,6 Ullastret 5,0 

Serra de Daró 10,4 Albons 3,9 

Parlavà 9,4 Vilopriu 3,0 

Palau-sator 8,7 Ultramort 2,9 

Colomers 6,7 Garrigoles 1,7 

Viladamat 6,3 Ullà 0,8 

Foixà 6,1 Bellcaire d E. 0,0 

Font: Instituto Nacional de Estadística.  

Baix grau de regulació i gestió del soroll ambiental 

Per poder caracteritzar el nivell de soroll i gestionar de forma eficient el soroll ambiental, 
alguns municipis de Catalunya han elaborat el mapa de capacitat acústica, el mapa sònic 
(estudi del soroll ambiental per mitjà de simulació o bé un mostreig del soroll dels carrers 
del municipi) i l elaboració d un mapa estratègic de soroll (on es creua la informació del 
mapa de capacitat acústica i la del mapa sònic). En l àmbit del Baix Ter, cap dels 
municipis que el conformen ha elaborat un estudi sònic de detall en el municipi. Aquest 
estudi, té sentit principalment als municipis de Pals i de Torroella de Montgrí.     
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2.8.3. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual 

Normativa específica de soroll 

Foixà no disposa de cap normativa específica de soroll 

Zones de sensibilitat acústica 

Segons la proposta del Departament de Medi Ambient i Habitatge es proposa la següent 
zonificació del nucli urbà:   

NUCLI URBÀ ZONA A (alta) ZONA B (moderada) ZONA C (baixa) 

Cuells, Els Masos, Foixà carrers interns carrer principal - 

La Sala carrers interns carrer principal - 

Sant Llorenç de les Arenes carrers interns carrer principal - 

Cuells, Els Masos, Foixà

   

La Sala

   

Sant Llorenç de les Arenes

     

b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

A banda del soroll originat per les vies de comunicació, el municipi no disposa de cap font de soroll 
d impacte significatiu 

El soroll no és percebut com un impacte significatiu pels ciutadans de Foixà. A més a més, les vies de 
comunicació que travessen el municipi són de caràcter local. 
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PUNTS FEBLES 

La proposta de mapa de capacitat acústica realitzada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge 
no ha estat adaptada ni aprovada per l Ajuntament 

Aquests mapes zonifiquen el territori en funció dels nivells d immissió fixats com a objectius de qualitat. Una 
vegada aprovat, i en el cas de la redacció d un POUM, aquest haurà de tenir en compte la sensibilitat de 
cada àrea i les normes aplicables per a les noves construccions en les zones de soroll.  

Segons la 16/2002 els Ajuntaments ha d aprovar aquests mapes de capacitat acústica, juntament amb una 
ordenança municipal reguladora del soroll.  
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2.9. Residus 

2.9.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

Per tal d avaluar si la gestió dels residus de l àmbit del Baix Ter s assimila a l adequada 
per un model territorial de desenvolupament sostenible, s estableixen uns criteris o 
objectius generals, que es poden resumir en els següents: 

- Fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans. 

- Facilitar la disponibilitat d instal·lacions adequades per al seu tractament i/o 
dipòsit. 

- Minimitzar l impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el medi 
ambient en general. 

- Detectar i localitzar els punts d abocament incontrolats per tal de poder-ne 
planificar neteges i controls.  

En l àmbit català, la gestió dels residus municipals es regula per la normativa que es 
detalla a continuació: 

- Llei autonòmica reguladora dels residus (Llei 6/1993) 

- Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora de residus. 

- Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament 
de residus i del cànon sobre la disposició dels residus. 

- Llei Estatal de Residus (Llei 10/98). 

- Llei Estatal d Envasos i Residus d Envasos (Llei 11/1997). 

- Pla d Acció per a la gestió dels Residus Municipals (2005-2012), que revisa el 
programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2001-2006. 

- Programa de Gestió dels Residus Municipals de la comarca del Baix Empordà.       
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2.9.2. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual (any 2004)                     
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b) Diagnosi territorial 

Residus municipals 

De forma global, a tot el Baix Ter s observa un augment progressiu en la producció de 
residus per habitant, assolint valors més elevats que la mitjana per Catalunya. No obstant 
això, cal tenir en compte que aquests valors tant elevats vénen influenciats per 
l increment de la població en èpoques vacacionals, en els municipis del Baix Ter amb una 
elevada oferta de segones residències i places hoteleres. 

Pel que fa al servei de recollida, tant per la fracció rebuig com per la recollida selectiva, 
s assoleixen els objectius establerts pel Programa de Gestió de Residus Municipals 
(PROGEMIC), que preveu un mínim d un contenidor cada 500 habitants en àrea 
d aportació i un cada 100 en vorera. No obstant això, cal tenir en compte que en alguns 
casos es tracta de municipis molt dispersos o municipis que disposen de més d un nucli i 
que per tant, la distribució d aquests contenidors no sigui suficientment accessible per a 
tota la població. 

Per tal de facilitar i incentivar la recollida selectiva de la matèria orgànica, el Consell 
Comarcal ha engegat una campanya de recollida porta a porta per aquells municipis que 
s hi vulguin adherir, i un projecte de compostatge casolà, per aquells ciutadans 
interessats en fabricar-se el propi compost.  

Pel que fa a la recollida de la matèria orgànica, només 4 dels 21 municipis que conformen 
el Baix Ter han iniciat la campanya: Torroella de Montgrí (recollida porta a porta de grans 
productors), Vilopriu, Garrigoles i Colomers (recollida porta a porta, tant grans com petits 
productors). 

Finalment, tots els municipis que conformen el Baix Ter realitzen recollida selectiva 
d altres fraccions, com serien els residus voluminosos, poda i jardineria, piles, 
medicaments i el tèxtil. 

En la majoria de municipis del Baix Ter, l eficiència en la recollida selectiva ha augmentat 
per un període de quatre anys (2000 

 

2004), tot i que en cap cas no s assoleix l objectiu 
establert pel PROGEMIC per la fracció paper i cartó, però sí en la majoria de casos per 
les fraccions vidre i envasos. 

En el conjunt dels municipis del Baix Ter, es localitzen 6 serveis de Deixalleria: 

- Deixalleria de Torroella de Montgrí (Gestionada per FCC i l Ajuntament) 

- Deixalleria de Pals (Gestionada per l Ajuntament) 

- Deixalleria de Parlavà (Gestionada per l Ajuntament) 

- Deixalleria d Albons (Gestionada per l empresa Terra Negra l Ajuntament) 



74 Document 2. Diagnosi

 

Agenda 21 del Baix Ter 

- Deixalleria Mòbil del Baix Empordà (Gestionada pel Consell Comarcal del Baix 
Empordà) 

- Deixalleria Mòbil de l Alt Empordà (Gestionada pel Consell Comarcal de l Alt 
Empordà) 

Pel que fa a les deixalleries, cal destacar que es considera que no s aprofita tota la 
potencialitat de la deixalleria mòbil, ja que en un any es recullen una mitjana de 96 tones, 
mentre que a la deixalleria de Torroella de Montgrí la recollida anual pot arribar a superar 
les 3.000 tones.   

Residus de la Construcció 

Per a la gestió dels residus de la construcció es disposa d un dipòsit controlat de runes de 
titularitat privada al terme municipal d Albons. No es disposa de dades de producció de 
runes i residus. Només 4 dels 21 municipis disposa d una ordenança específica 
reguladora d aquest tipus de residu: Pals, Torroella de Montgrí, Verges i Viladamat. Així 
doncs, es considera que hi ha una mancança en aquest sentit. 

Residus industrials 

Pel que fa als residus industrials s observa una heterogeneïtat entre els diversos 
municipis del Baix Ter. Mentre que 4 dels 21 municipis produeixen el 91 % dels residus 
generats (Torroella de Montgrí, La Tallada d Empordà, Pals i Colomers), 6 no en 
produeixen (Fontanilles, Garrigoles, Rupià, Ultramort, Albons i Viladamat). Pel que fa als 
tipus de residus, només un 3% dels generats són especials, la resta, un 82 % són residus 
no especials, i un 15 % inerts.   

Residus sanitaris 

Al Baix Ter no hi ha cap gran productor de residus sanitaris.  

Residus ramaders 

En general, es produeix un balanç positiu entre la producció de nitrogen per part de les 
explotacions ramaderes i la capacitat d absorció de les terres agrícoles existents al Baix 
Ter, tot i que cal destacar que si s observen les dades municipi per municipi, n hi ha 7 que 
presenten un balanç negatiu. Per ordre de menor capacitat d absorció dels residus 
generats: Ultramort, La Tallada d Empordà, Parlavà, Palau-sator, Verges, Jafre i Foixà.   
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2.9.3. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual (any 2004)                       
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b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

La ràtio de producció de residus municipals per habitant de Foixà es troba per sota la mitjana del 
Baix Ter i una mica per sobre de la de Catalunya. 

La producció de residus per habitant i dia és menor la mitjana del Baix Ter, i si es té en compte la població 
estacional que pot fer incrementar la producció de residus en èpoques vacacionals, la ràtio obtinguda 
disminueix fins per sota la de Catalunya.  

S assoleix l objectiu establert pel Programa de Gestió de Residus municipals sobre el nombre 
d habitants per contenidor 

Aquest programa estableix l objectiu de disposar d un contenidor per cada 500 habitants en àrees 
d aportació i un contenidor cada 100 habitants en vorera, tant pels de rebuig com pels de recollida selectiva. 
No obstant això, es tracta d un municipi amb diversos nuclis dispersos pel territori, i per tant, és possible que 
encara que es disposi de suficient nombre de contenidors, aquests no es trobin a una distància 
suficientment accessible per tots els veïns. 

S assoleix l objectiu establert pel Programa de Gestió de Residus municipals en l eficiència de la 
recollida selectiva per a les fraccions vidre i envasos 

El nivell d eficiència de la recollida de la fracció envasos s estableix en un 25 % i per al vidre en un 75 %, 
durant el període del 2004 al 2006. 

Foixà disposa de servei de deixalleria mòbil amb una freqüència bimensual 

Aquest servei és gestionat pel Consell Comarcal del Baix Empordà. 

De manera complementària a la recollida del vidre, el paper i cartó i els envasos, es recull 
separadament els residus voluminosos, la poda i jardineria, les piles, els medicaments i els residus 
tèxtils. 

La recollida dels voluminosos, la poda i jardineria i els residus tèxtils són gestionats per la mateixa empresa 
contractada per a la recollida de la fracció rebuig i la resta es recullen mitjançant contenidors específics en 
punts estratègics, com les farmàcies o equipaments municipals. 

La producció de residus industrials representa un percentatge molt baix si es compara amb la 
producció dels residus municipals. 

Si es té en compte les dues tipologies de residus, els industrials suposen només un 0,9 %.   

PUNTS FEBLES 

No s assoleix l objectiu establert pel Programa de Gestió de Residus municipals en l eficiència de la 
recollida selectiva per a la fracció paper i cartró  

El nivell d eficiència de la recollida de la fracció paper i cartró s estableix en un 75 % durant el període del 
2004 al 2006. 

No es recull de forma separada la matèria orgànica 

El municipi encara no ha iniciat cap campanya de recollida selectiva d aquesta fracció. 

El balanç de producció de nitrogen d origen ramader respecte la capacitat d absorció de les terres 
agrícoles és negatiu. 

El municipi no disposa de suficient superfície de conreu per tal d absorbir tot el nitrogen produït a les 
explotacions ramaderes del terme.  
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No es disposa d ordenança reguladora per a la gestió de residus de la construcció. 

Aquesta ordenança municipal permetria regular els enderrocs i controlar la correcta gestió dels residus que 
es deriven d aquesta activitat.  
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2.10. Energia 

2.10.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

L energia és un recurs íntimament relacionat amb la mobilitat i l activitat que desenvolupa 
un municipi. Per tal de saber si l ús d aquesta energia és eficient, cal avaluar la 
importància relativa dels diferents fluxos d energia, el consum final i les repercussions 
ambientals i territorials de cada flux d energia. Així doncs, els principals criteris de 
sostenibilitat en quant a energia s encaminen a maximitzar l eficiència energètica del 
municipi i a impulsar la implantació de possibles aprofitaments locals d energies 
renovables: 

- Millorar l eficiència en l ús de l energia com a recurs per al municipi, en totes les 
escales i en totes les tipologies d activitats, des de l agricultura a la indústria. 

- Impulsar l ús d energia secundària generada a partir de recursos renovables, per 
tal de minimitzar els impactes territorials i ambientals.  

- Implantar l ús d energies renovables, tant a nivell dels equipaments municipals, 
com a nivell particular, sobretot pel que fa a les edificacions i vivendes aïllades. 

- Previsió d una ordenança municipal d energies renovables. 

- Exigència en les noves instal·lacions, transformacions integrals i canvis d ús, de 
sistemes mixtes per a subministrament d aigua calenta sanitària, amb utilització de 
captadors solars i d acumuladors. 

- Estalvi energètic i minimització de la contaminació lumínica en l enllumenat públic, 
a partir d uns criteris bàsics: 

- Utilitzar sistemes d encesa com cèl·lules fotoelèctriques de gran qualitat o 
rellotges astronòmics, per assegurar que l enllumenat no resta encès en les 
hores que hi ha llum natural. 

- Disposar que els tancaments de les lluminàries siguin plans i el material 
utilitzat tingui gran capacitat de transmissió i resisteixi els efectes de la 
intempèrie i del pas del temps. 

- No utilitzar lluminàries tipus globus sense reflector a la part superior, ja que 
projecten una gran emissió de llum per sobre l horitzontal (desaprofiten més 
del 50 % de l electricitat que consumeixen). 

- Impulsar al utilització de làmpades de vapor de sodi (consumeixen un 50-60 
% menys que les de mercuri i lumínicament contaminen menys). 

- Instal·lar llums d emissió de raigs de manera que no se sobrepassi el pla 
horitzontal. La llum que es dispersa cap a altres zones que no són 
convenients d il·luminar és la que afecta la conservació de la biodiversitat 
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(intentar que l angle no superi els 30º sobre la vertical i en cap cas superi els 
70º).  

- Es considera que a partir d una ràtio de 200 kwh/habitant en l enllumenat 
públic és un consum elevat, alhora que posa de manifest que un model 
territorial difús implica una menor eficiència dels serveis i recursos 
municipals i una major despesa. 

El marc normatiu relacionat amb el recurs energètic que es vol destacar en aquesta 
Diagnosi es refereix a l enllumenat públic d un municipi. Recentment, el Parlament català 
ha aprovat la Llei 6/2001, de 31 de maig, d ordenació ambiental de l enllumenament per a 
la protecció del medi, que determina la divisió del territori en diverses zones en funció de 
les característiques i especificitats de cada una en relació amb la claror lluminosa que hi 
pot ésser admissible. També regula els aspectes relatius a les intensitats de brillantor 
permeses, al disseny i la instal·lació de l enllumenat i al règim estacional i horari d usos. 

En aquest sentit, permet als ajuntaments establir una zonificació pròpia en llur terme 
municipal, sempre que no disminueixi el nivell de protecció aprovat. La Llei prohibeix, per 
exemple, els llums, integrals o monocromàtics, amb un flux d hemisferi superior emès que 
superi el 50% d aquest, i dicta que cal prioritzar en els enllumenats exteriors la utilització 
preferent de làmpades de vapor de sodi d alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP). 
Aquestes làmpades, han de substituir les làmpades de vapor de mercuri en els processos 
de renovació de l enllumenat públic, que han de tendir a la reducció de la potència 
instal·lada.  

Com a desplegament normatiu d aquesta Llei s ha publicat el Decret 82/2005 de 3 de 
maig, pel qual s aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d ordenació ambiental de l enllumenament per a la protecció del medi nocturn. El 
Decret regula els aspectes referents a la zonificació de Catalunya segons la protecció del 
territori a la contaminació lluminosa, determina les característiques de les instal·lacions i 
dels aparells d il·luminació, en funció de les zones de protecció en què estan ubicats, i 
regula el funcionament  de l enllumenat en els aspectes: estacional, horari, manteniment i 
adequació de la il·luminació existent.   
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2.10.2. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 

Balanç d energia del Baix Ter (valors de l any 2004, excepte GLP que són del 2003, i 
en Tep)    

b) Diagnosi territorial 

Infraestructures energètiques 

Dins l àmbit territorial del Baix Ter s observa únicament una línia d alta tensió (de 110 kv) 
per parteix de Bellcaire d Empordà i transita de nord a sud, travessant els municipis 
d Ullà, Gualta, Ullastret i Palau-sator. S ha detectat l existència d alguna construcció a una 
distància inferior a 100 metres d aquesta infraestructura, als termes municipals de Gualta 
i Bellcaire d Empordà. En relació a les línies de mitja tensió, en diversos trams de 
l entramat urbà es troben soterrades. Els municipis que no presenten soterrament de cap 
tram dins el casc urbà són els següents: Colomers, Foixà, Fontanilles, les Olives (a 
Garrigoles), Jafre, Palau-sator, Parlavà, Rupià, Serra de Daró i Ultramort.  

En el conjunt dels municipis del Baix Ter es localitzen un total de 11 estacions de servei, 
dues de les quals compten amb biodièsel. 

No s ha localitzat cap estació de cogeneració termoelèctrica.   
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Consums total d energia 

El tipus de combustible més utilitzat al municipi són els combustibles líquids (gasoil i 
gasolines) amb un 82,21 %, i el sector que consumeix una major quantitat de combustible 
és el transport, amb un 54,8 %. Les gràfiques següents detallen els percentatges de 
consums energètics segons la tipologia d energia i el sector.  
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0%
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Si tenim en compte la irradiació solar que rep el territori del Baix Ter es pot calcular 
l energia anual, en teps, que podria ésser utilitzada en detriment d altres fonts 
energètiques no renovables. A partir de dades de l estació meteorològica de La Tallada 
d Empordà, s obté per l any 2001 una irradiació solar de 14,1 MJ / m2. Considerant que el 
territori del Baix Ter en conjunt ocupa una superfície de 28.153 ha, s obté que la totalitat 
del territori rep en forma d energia solar cada any un total de 94.665 teps, valor un 38 % 
més elevat que el consum d energia obtingut al Baix Ter.  
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2.10.3. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual 

Balanç d energia (valors de l any 2004, excepte GLP que són del 2003, i en Tep)               
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Enllumenat públic 

FOIXÀ 

MANTENIMENT Enllumenats Costa Brava.  

Nº DE PUNTS DE 
LLUM 

250  

TIPOLOGIA DE 
FANALS 

- Tipologia majoritària 

 

- Tipologia de la zona recreativa 

 

TIPOLOGIA DE 
LÀMPADES 

N hi ha tant de vapor de sodi com de vapor de mercuri. 

SISTEMA 
D ENCESA 

Sense dades 

REGULACIÓ DE 
L ENLLUMENAT 

A LA NIT 
Sense dades 
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b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

L enllumenat públic disposa d una tipologia de fanals que projecten la llum cap a terra, i eviten la 
difusió cap al pla horitzontal 

La tipologia majoritària de fanal dirigeix la llum en direcció vertical i cap a terra. No obstant això, existeix un 
segon tipus de fanal, de presència minoritària (a la zona recreativa), que no evita que una part de la llum es 
difumini en el pla horitzontal.  

PUNTS FEBLES 

No hi ha cap tram de línia elèctrica de mitja tensió que passi pel nucli urbà i es trobi soterrada  

El soterrament d aquesta línia elèctrica repercutiria en la millora de la visual urbana i evitaria riscos 
innecessaris per a la població. 

No arriba la xarxa de gas natural 

El consum majoritari en el sector domèstic i municipal és l energia elèctrica, ja que la xarxa de gas natural 
no és massa extensa al territori del Baix Ter.  

El municipi presenta un consum unitari de l enllumenat públic molt elevat 

Aquesta ràtio supera els valors mitjans establerts, a partir dels quals es considera un consum elevat. 

No hi ha cap edificació al municipi que hagi implantat infraestructures de captació d energia solar 

En aquest sentit, i per tal d impulsar aquest tipus d infraestructures, l eina a desenvolupar seria la redacció i 
aprovació d una ordenança municipal d energies renovables.  

La majoria de les làmpades utilitzades són de vapor de mercuri 

Les làmpades de vapor de sodi consumeixen un 50-60 % menys que les de mercuri i lumínicament 
contaminen menys. A més a més, les làmpades de mercuri són especialment agressives per a moltes 
espècies animals, especialment els invertebrats que són la base alimentària d altres animals superiors.   
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3.1. Mercat de treball i àrees d influència 

3.1.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

El territori del Baix Ter, com la resta del país, està immers dins una realitat econòmica 
plenament globalitzada on la competència es dóna en un context obert. Afrontar el repte de 
l obertura i la internacionalització de l economia sotmet a una profunda transformació del 
model de competitivitat imperant. Així, cada cop més, aquesta competitivitat no es pot 
sustentar en un model de costos laborals baixos, treball precari poc qualificat, desatenció al 
medi ambient, produccions de poc valor afegit, i en què la construcció sigui un motor 
essencial de l activitat econòmica. 

La Cimera de Lisboa de l any 2000 esdevé un referent obligat sobre la direcció a emprendre 
de les economies de tot territori inserit a la comunitat europea. L objectiu marc és avançar 
envers una economia més dinàmica i competitiva, basada en el coneixement, que sigui 
motor del creixement, la competitivitat i l ocupació, capaç de créixer econòmicament de 
manera sostenible ambientalment i generar més i millors llocs de treball i amb major cohesió 
social; i tot això, amb la implicació i conformitat de tots els agents directament implicats. 

En aquest context, els objectius i criteris de sostenibilitat, en sentit ampli i generalitzable, 
passen per: 

a) La modernització del teixit productiu, amb la formació del capital humà, l esforç en 
recerca, desenvolupament i innovació, la millora de les infraestructures, la projecció 
exterior de l economia. 

b) L aposta per una política sectorial que impulsi els nous sectors amb projecció de futur 
com el de les noves tecnologies de la informació

 

i readreci les activitats tradicionals 
agricultura, indústria, turisme

 

cap a paràmetres no incrementistes o desatents amb els 
factors de qualitat, diversitat i sostenibilitat ambiental del seu exercici. 

c) La garantia d un ús extensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació arreu i 
a tothom, i la millora del sistema universitari i de formació professional que, en definitiva, 
eviti la fractura digital i la desigualtat d oportunitats. 

En conjunt, la sostenibilitat econòmica ha de basar-se en un model de competitivitat que 
augmenti la productivitat no la producció

 

de cada sector econòmic, amb l ús intensiu del 
coneixement i de les tecnologies que hi són associades, amb el respecte al medi ambient i 
l atenció al benestar social de la població. 

Des d aquesta òptica es concebeix un sector agrari que afronti els problemes estructurals 
canviant l orientació productiva de l espai rural i integrant-hi la dimensió ecològica, una 
activitat turística que sàpiga fonamentar-se en l explotació sostenible dels recursos, o un 
exercici comercial més equilibrat entre l oferta i la demanda i més capaç de vertebrar pobles 
i ciutats. 
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Aquesta concepció genèrica de la sostenibilitat de les economies locals convergeix amb uns 
objectius i criteris específics en l esfera del mercat de treball i les àrees d influència 
econòmica que han marcat la diagnosi efectuada per a l Agenda 21 del Baix Ter.  

Aquests objectius i criteris de diagnosi pel mercat de treball i àrees d influència econòmica 
del Baix Ter són els següents: 

- Assegurar una autonomia econòmica o capacitat adquisitiva de la població que 
reverteixi en el benestar social i la qualitat de vida. 

- Aprofitar i millorar les sinergies de dinamització econòmica que ofereix el territori i el 
seu enclavament geoestratègic. 

- Possibilitar l accés laboral de la població en edat i condicions per treballar, sense 
discriminacions i possibilitant la millora formativa i professional. 

- Evitar excessos de dependència o de desequilibri entre els diferents sectors 
econòmics que donen sortida laboral a la població. 

- Garantir la vitalitat econòmica dels municipis incrementant els nivells d autocontenció 
laboral. 

- Combatre l exclusió territorial o desigualtat de prestacions i oportunitats econòmiques 
entre el món urbà i el món rural.     
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3.1.2. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 

Context del mercat de treball al territori del Baix Ter (any 2001): 

Taxa d ocupació: 52,3%    

Taxa d activitat: 57,5%  

Població ocupada  7.604 
Població activa     8.364 

Població en atur        760 
Població a partir de l edat de 
treballar (de 16 anys i més) 

14.537 Població inactiva  6.173 ( 16 anys); 8.675 (total) 

 

Taxa d atur: 9,1% 

 

Població ocupada del Baix Ter segons sector econòmic i mobilitat laboral (any 2001):        

Vilopriu

Viladamat

Albons

Colomers

Garrigoles

Jafre

Verges

La Tallada d'Empordà
Bellcaire d'Empordà

Torroella de Montgrí

Pals

Palau-sator

Ullastret
Fontanilles

Gualta

Ullà

Parlavà

Serra de Daró

Rupià

Foixà

Ultramort

Població ocupada

    

Sector primari

Sector secundari

Sector terciari

Dins el municipi

A fora del municipi

Atreta al municipi

Nota: Les barres horitzontals representen de 0 a 150 
ocupats excepte Pals, Ullà i Verges (de 0 a 500) i 
Torroella de Montgrí (de 0 a 3.000).

 

Baix Ter Catalunya 
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Tendències econòmiques al Baix Ter:   

Sector 1996 2001 Tendència 

Primari 14,4 % 10,7 % 

 
Sec. Indústria 18,7 % 14,1 % 

 

Sec. Construcció 13,3 % 16,3 % 

 
Especialització 

econòmica segons 
població ocupada 

Terciari 53,7 % 59,0 % 

       

Índex 1996 2001 Tendència 

Autocontenció 62,3 % 57,3 % 

 

Àrees d influència i 
dependència Atracció    - 32   - 936 

  

Població aturada del Baix Ter segons variació, anual i estacional, i perfil de la població afectada:                      
Taxa d atur anual (1990-2004)                                     Nombre d aturats mensuals (2004)       

Perfil dels aturats (any 2004)          

Secto r eco nòmic

2% 9%
6%

81%

2%

Agrari/Pesca Indústria

Construcció Serveis/Comerç

Cap

Estudis

75%

13%

2%5%
5%

Primaris

Graduat o EGB

BUP-COU

Formació professional

Diplomatura o llicenciatura

Sexe

63%

37%

Dones Homes

Edat

3%
10%

13%

40%

34%

<=19 20 a 24

25 a 29 30 a 44
>=45

8,7 8,8

11,4
10,5

8,1

6,5
4,8 5,2

0%

4%

8%

12%

16%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Baix Ter Baix Empordà Catalunya

536 511
458

320
261

229 226

328

477

580 560

227

0

200

400

600

800

Gen. Feb. M ar. Abr. M ai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
180.000

190.000

200.000

210.000

220.000

Baix Ter Catalunya



  

3. Aspectes de sostenibilitat econòmica 91

 

Agenda 21 del Baix Ter 

b) Diagnosi territorial 

En mercat de treball i àrees d influència econòmica, el territori del Baix Ter mereix 7 punts de 
diagnosi entorn, en concret, les referents al context econòmic, al grau de diversificació de 
l economia, als nivells d autocontenció i atracció laboral, a la taxa d atur, al servei d atenció 
laboral de que es disposa, a l accés a les noves tecnologies de comunicació i a l efecte de 
Torroella de Montgrí sobre la resta del territori d estudi. 

Bon context econòmic però creixement alentit. Enclavament del territori del Baix Ter dins 
una comarca, el Baix Empordà, i àrea d influència especialment dinàmiques i 
capdavanteres en l economia del país. Orientativament, les comarques gironines tenen 
un nivell econòmic valorat en 9 sobre un interval de 1 a 10

 

que equival a una 
destacada renda bruta familiar disponible (RBFD: 13.500   14.500  per habitant).  

Amb tot, i seguint la tendència de Catalunya, en la comarca del Baix Empordà s aprecia 
un alentiment en el creixement del producte interior brut (PIB) dels darrers anys (del 5,5% 
al 1,7%, anys 1999 i 2003). Altres dades macroeconòmiques situen la RBFD del Baix 
Empordà entre la renda mitjana de Catalunya i la de les comarques de l Alt Empordà i 
Gironès. 

Pèrdua de diversificació econòmica. Atenent a la distribució de la població ocupada, el 
sector primari i la indústria estan en regressió seguint una tendència inversa a l activitat 
constructiva i, sobretot, el sector terciari. En concret, i coincidint amb la inèrcia comarcal i 
catalana, l economia del Baix Ter es terciaritza per la incidència de l activitat comercial i 
de serveis. 

La pèrdua de pes específic de l activitat agrícola, ramadera, forestal i pesquera s ha de 
mesurar en termes territorials i paisatgístics més enllà dels pròpiament economicistes: el 
creixement del PIB comarcal del sector primari és negatiu (-5,6%, any 2003) i la 
participació en el PIB total és mínim (2,9%) tot i que superior al país (1,6%) i amb vincles 
directes amb la indústria agroalimentària. 

En el sector secundari, perd influència econòmica l activitat amb més valor afegit, la 
indústria, en detriment de la construcció vinculada amb el fenomen turístic: creixement del 
PIB del 2,8% en indústria i el 0,8% en construcció (any 2003) i, respectivament, aportació 
al PIB conjunt del 18,9% i el 7,8%. 

Baix nivell d autocontenció laboral i capacitat d atracció negativa. En conjunt, no gaire 
més de la meitat de la població ocupada exerceix en el mateix municipi de residència i la 
proporció ha disminuït lleugerament en els darrers anys (del 62% al 57%, període 1996-
2001). Per tant, s assisteix a una dependència significativa envers els llocs de treball 
externs, és a dir, els municipis del Baix Ter generen una oferta laboral insuficient 
quantitativa i/o qualitativa

 

per donar resposta, almenys, a una part important dels 
residents ocupats. Aquest ha estat un dels punts crítics més generalitzable i destacat pels 
ciutadans que van assistir en els fòrums de participació pública d aquesta Agenda 21. 
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Paral·lelament, el balanç dels municipis entre els llocs de treball atrets (residents de fora) 
i generats (ocupats a fora) és marcadament negatiu, sobretot després de la ràpida 
evolució registrada (de -32 a -936, període 1996-2001). Així, en general, es confirma 
igualment una oferta de llocs de treball limitada i poc atractiva per a la demanda laboral 
externa. Els llocs de treball atrets han disminuït un 4,4% mentre que els generats a fora 
han augmentat un 32,6%. 

Baixa taxa d atur tot i que sotmesa a l estacionalitat de l ocupació. Bona recuperació de la 
crisi econòmica, de mitjans dels noranta, i taxes d atur amb variacions similars a la 
comarcal i catalana. L optimització de la taxa d atur podria reduir-se notablement  depèn 
de la forta estacionalitat en la creació de llocs de treball en el territori del Baix Ter.  

L eminent temporalitat de llocs de treball associats a l activitat turística comercial i 
sobretot de serveis

 

es tradueix en la duplicació mensual (entre juliol i novembre) del 
nombre d aturats registrats. Una oscil·lació abrupta pròpia de territoris amb empremta 
turística i que crea els pertinents desajustaments en el mercat laboral durant l any. 

La vulnerabilitat de la població activa a una situació d atur respon a un perfil força 
predeterminat en totes les variables, sexe, edat, sector econòmic i professió: dona, 
mitjana edat, baix nivell acadèmic, procedent de l activitat comercial i de serveis, i sense 
qualificació professional. 

Servei d atenció laboral efectiu però limitat. El territori d estudi té un únic servei municipal 
d ocupació laboral situat a Torroella de Montgrí. Aquest servei opera en conveni amb un 
organisme sense ànim de lucre, està ben concebut i actiu amb una borsa de treball i dos 
programes d orientació i reinserció laboral

 

i té caràcter supramunicipal, amb atenció 
oberta al territori del Baix Ter i rodalies. 

El servei integral, en demanda i oferta laboral, i el caràcter supramunicipal ha conduït a 
una situació de cert col·lapse en tant que els recursos humans que s hi destinen resulten 
escassos i insuficients. Actualment, algunes de les línies d actuació pròpies d aquest 
servei no s executen per manca de possible dedicació. 

Discriminació territorial en l accés a les noves tecnologies de comunicació. En el territori 
del Baix Ter es produeix el greuge comparatiu entre entorns urbans i rurals pel que fa a 
l accés a les noves tecnologies de comunicació. No tots els municipis rurals disposen de 
cobertura ADSL o aquesta és deficitària, fet especialment limitant per a la creació de 
noves fórmules de dinamització econòmica vinculades amb les telecomunicacions de 
banda ampla. 

Pel perfil econòmic dominant dels municipis del Baix Ter, amb una acusada pèrdua 
d autocontenció i atracció laboral, la limitació tecnològica és un sensible fre al 
desenvolupament o revulsiu de les activitats econòmiques, actuals o potencials.  

Efecte mirall de Torroella de Montgrí sobre el conjunt del Baix Ter. La diagnosi del territori 
del Baix Ter està subjecta a la influència decisiva que exerceix Torroella de Montgrí sobre 
els resultats globals de bona part de les variables econòmiques.  
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L equiparació de resultats entre municipi i territori està propiciada pel pes específic social i 
econòmic de Torroella de Montgrí, fet pel qual distorsiona o oculta realitats dispars 
respecte la majoria dels municipis rurals objecte de diagnosi.  

3.1.3. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual 

Context del mercat de treball a Foixà (any 2001): 

Taxa d ocupació: 44,1%    

Taxa d activitat: 49,8%  

Població ocupada     116 
Població activa     131 

Població en atur         15 
Població a partir de l edat de 
treballar (de 16 anys i més) 

263 Població inactiva  132 ( 16 anys);  180 (total) 

 

Taxa d atur: 3,8% 

 

Població ocupada de Foixà segons sector econòmic i mobilitat laboral:  

Vegeu mapa adjunt a la síntesi territorial (apartat 3.1.2).  

Població aturada de Foixà segons variació (anual i estacional) i perfil de la població afectada:                      

Taxa d atur anual (1990-2004)                                     Nombre d aturats mensuals (2004)     
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Perfil dels aturats (2004)          

Tendències econòmiques de Foixà:   

Sector 1996 2001 Tendència 

Primari 28,3 % 19,8 % 

 

Sec. Indústria 19,2 % 7,8 % 

 

Sec. Construcció 8,3 % 12,1 % 

 

Especialització 
econòmica segons 
població ocupada 

Terciari 44,2 % 60,3 % 

       

Índex 1996 2001 Tendència 

Autocontenció 40,8 % 35,3 % 

 

Àrees d influència i 
dependència Atracció    - 60    - 48 

  

b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Bon enclavament per a les oportunitats econòmiques del territori 

La situació del municipi és estratègicament òptima des del prisma econòmic. Una localització geogràfica que 
potencialment permet beneficiar-se de les sinergies d un territori no només del Baix Ter

 

obert a oportunitats 
laborals de diversa índole i tradicionalment dinàmic i emprenedor en iniciatives empresarials. 

Generalització de rendes per habitant elevades 

En el context territorial de les comarques gironines es registra un nivell econòmic valorat en 9 sobre un 
interval de 1 a 10 , que equival a una renda bruta familiar disponible per habitant destacable (13.500  

 

14.500 ). Aquest fet posa en evidència el poder adquisitiu de la població, la capacitat de consum, inversió i 
estalvi del marc territorial de Foixà.   

La immensa majoria de la població activa està ocupada 

A Foixà, la població que està en el mercat laboral i treballa representa el 88,5% (any 2001). Per tant, la gran 
majoria de la població activa disposa de sortides professionals, siguin dins o fora del municipi. Aquesta 
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constatació es ratifica amb una taxa d atur (3,8%, any 2004) que està força per sota de la mitjana del Baix Ter 
(5,2%) i de Catalunya (6,0%). 

Poca variació mensual en el nombre d aturats 

El nombre de persones aturades és reduït i les oscil·lacions al llarg de l any són igualment escasses (de 3 a 5, 
any 2004) i aleatòries, en el sentit que no presenten símptomes de vinculació amb el fenomen estacional propi 
d àrees d influència turística. 

Entre els sectors econòmics el primari es manté vigent 

La transformació de l estructura sectorial de l economia de Foixà, amb el fort auge del sector terciari, no ha 
relegat l activitat agrària a un pes o incidència testimonial, com seria la realitat de la majoria de demarcacions 
catalanes, en el còmput de persones vinculades amb el sector agrari. 

Accés al servei d atenció laboral de Torroella de Montgrí  

L oferta i demanda laboral generada a Foixà pot ser atesa pel servei integral d ocupació laboral que disposa 
Torroella de Montgrí en conveni amb una institució sense ànim de lucre. La borsa de treball i els programes 
d orientació i reinserció laboral que s ofereixen tenen caràcter supramunicipal.  

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Alentiment de l economia en l àrea d influència  

Atenent a determinats macroindicadors, l economia de l àrea d influència més immediata de Foixà segueix 
creixent però a un ritme més pausat. Segons la taxa de variació interanual del producte interior brut, aquest 
alentiment és clar en el conjunt de la comarca del Baix Empordà (del 5,5% al 1,7%, anys 1999 i 2003). 

Poca població ocupada en el mateix municipi  

La població que resideix i treballa a Foixà dista de representar a la meitat de la població ocupada total (35,3%, 
any 2001) i la tendència mantinguda marca una disminució d aquest nivell d autocontenció laboral (40,8%, any 
1996) que posa de relleu el progressiu estat de dependència del municipi respecte l oferta de llocs de treball 
externs. 

Escassa capacitat d atracció laboral exterior 

La població que es desplaça a Foixà per treballar-hi s ha més que duplicat (d 11 a 27, període 1996-2001) 
però la població ocupada a fora del municipi s ha mantingut en un nombre elevat (de 71 a 75), de manera que 
l índex d atracció segueix essent negatiu (de -60 a -48). Les dades, en tot cas, apunten a una millor capacitat 
de generar oferta laboral d interès supramunicipal. 

Desequilibri entre els sectors econòmics 

Creix la dependència envers el sector terciari. L accelerada transferència de població ocupada en activitats 
agràries cap a activitats comercials i de serveis, trenca una estructura que havia esdevingut força equilibrada 
entre els diferents sectors econòmics que donen sortida laboral, a la població que viu a Foixà. També de signe 
negatiu, destacar la inversió del pes ocupacional entre la indústria i la construcció del sector secundari.  

Certa desigualtat de gènere en el mercat laboral 

La taxa d activitat masculina és accentuadament més elevada que la femenina (62,6% i 38,6% 
respectivament, any 2001), és a dir, els homes en edat de treballar segueixen essent el contingent majoritari 
de població activa que opta a la inserció del mercat laboral. D acord amb això, la taxa d inactivitat atribuïda a 
les feines de la llar és eminentment femenina (22,9% dones i 1,6% homes). 

En canvi, i salvant les limitacions de les dades disponibles, a Foixà els homes serien els més vulnerables a 
trobar-se en una situació d atur (1 aturada i 3 aturats, any 2004). 

Dificultat per accedir a les telecomunicacions de banda ampla 

La població de Foixà té problemes d accés a les tecnologies de la informació i la comunicació que incideix de 
ple en l anomenada fractura digital en la seva lectura social, econòmica i territorial. Aquest dèficit és un escull 
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particularment important a l hora d impulsar les comunitats digitals com a fórmula de descoberta i treball dels 
col·lectius ciutadans, socials i empresarials en el marc de la societat del coneixement. 

Manca dimensionar el servei d atenció laboral de Torroella de Montgrí 

A causa dels escassos recursos humans destinats, el servei d ocupació d índole regional operatiu des de les 
dependències municipals de Torroella de Montgrí  no està exercint en tot el seu potencial possible per atendre 
tant a particulars com a empreses. 

També hi ha poca projecció supramunicipal d aquest servei. En general, s acusa una limitada divulgació entre 
els municipis del Baix Ter

 

de l existència del servei i de la diversitat de prestacions que ofereix (borsa de 
treball, programes d orientació i reinserció laboral).  
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3.2. Sectors econòmics 

3.2.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

En el capítol de mercat de treball, l apartat 3.1.1 exposa els objectius i criteris genèrics que 
concerneixen a una definició ampla d economia sostenible. L apartat actual es remet als 
mateixos objectius i criteris genèrics i, a continuació, en concreta els específics per als 
diferents sectors de l economia del Baix Ter: 

- Apostar per la modernització i adaptació de l activitat agrària, per fer-la més 
competitiva i de qualitat com a clau, en darrera instància, per garantir la sostenibilitat 
del món rural, l equilibri territorial i la preservació del paisatge. 

- Conservar i reactivar l activitat forestal i l activitat pesquera de rendiment econòmic 
marginal al Baix Ter

 

en tant que són essencials per a la preservació de la riquesa i 
diversitat del patrimoni natural i cultural. 

- Afavorir una major incidència econòmica de la indústria en el territori, basada en la 
localització i planificació supramunicipal, la millora de dotacions de serveis per la 
indústria preexistent, i la priorització per atraure nova indústria neta i d alt valor afegit. 

- Assegurar una dotació mínima de comerç bàsic en els municipis, promoure una 
oferta d establiments comercials diversa i competitiva, i dinamitzar les àrees 
comercials, mercats i fires del territori. 

- Avançar cap a un model turístic de qualitat i sostenible fonamentat en una oferta més 
àmplia i integrada de turisme actiu i cultural, que sigui retroactiu entre la costa i 
l interior del Baix Ter i, per tant, es desvinculi del fenomen de litoralització del 
turisme.    
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3.2.1. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 

Índex de joventut de la població ocupada segons sector ( 34 anys / 50 anys, any 2001):   

Territori S. primari S. secundari S. terciari 

Baix Ter 0,73 2,04 1,76 

Catalunya 0,94 2,11 2,22 

 

Taxa de variació en el nombre d explotacions agràries (període 1989-1999):   

Taxa de variació en el nombre d empreses industrials i constructives (període 1998-2002):  
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Taxa de variació en el nombre d establiments comercials i de serveis (període 1998-2002):   

Taxa de variació en el nombre de superfície conreada i d unitats ramaderes (períodes 1989-1999 i 
1999-2004/05):  

Territori  Tx. 89-99 Tx. 99-04  Tx. 89-99 Tx. 99-05 

Baix Ter +5,4 % +3,5 % +37,0 % +0,2 % 

Catalunya 
Ha 

-2,4 % -1,5 % 
U.R.

 

+44,9 % +2,6 % 

                    Superfície conreada (2004)                                                   Unitats ramaderes (2005)      

Cooperativisme agrari, centres de formació i assessorament i marques de qualitat de l àmbit 
d influència del Baix Ter (any 2006):  

- Coop. Agrícola del Baix Empordà SCCL 

- Coop. Montgrí Camp SCCL 

- Coop. Girona Fruits SCCL 

- Coop. Ramaders del Baix Empordà SCCL 

- Coop. Ramaders de Vedella de Girona SCCL 

- Comunitat de Regants de la Presa de Colomers 

- Comunitat de Regants del Rec del Molí de Pals 

- Escola de Capacitació Agrària de l Empordà 

- Serveis de Millora i Expansió Ramadera i 
Genètica Aplicada (SEMEGA) 

- Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 

- Estació experimental Fundació Mas Badia 

- Associació de Defensa Vegetal de Pals 

- Agroxarxa SL d Unió de Pagesos  

Marques de qualitat i d origen: 

- Poma de Girona 

- Productes de l Empordà E

 

- Arròs de Pals 
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Aprofitament forestal al Baix Ter segons diferents variables:   

Explotacions Superfície 

Taxa de variació 1989-1999 -42,3 % -17,3 % 

Aprofitament forestal 2004 -- 6.370 ha 

Plans de gestió 2005 6 247,8 ha 

 

Activitat pesquera de la Confraria de Pescadors de l Estartit:   

1950 s 1970 s 1990 2006 

Socis 102 79 29 29 

Embarcacions -- -- 29 29 

 

Pes de la indústria i la construcció en el sector secundari segons empreses vinculades (2002):      

Tipologia de la indústria segons branques d activitat de les empreses (any 2002):       

Entitat de la indústria del Baix Ter segons empreses > 9 treballadors (any 2006):  

Núm. treballadors: 10-24 25-49 50-99 100-200 Total 

Núm. empreses: 13 5 1 1 20 
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Polígons industrials del Baix Ter segons grau de desenvolupament (any 2006):  

Superfície consolidada No consolidada Polígons 
industrials

 
Zones 

industrials

 
Empreses 
establertes

 
Útil (m2) Ocupada (%) Disponible (%) Total (m2) 

2 6 55 339.955 73,2 20,4 484.669 

 

Pes del comerç i els serveis en el sector terciari segons establiments (2002):      

Tipologia del comerç i dels serveis segons branques d activitat dels establiments (any 2002):         

L activitat turística del Baix Ter segons allotjament i estacionalitat de l ocupació (anys 2006 i 2005)         
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Turisme actiu segons establiments, i turisme cultural segons activitats i infraestructura (any 2006):           

Activitats adequades a la Llei 3/1998 d intervenció integral de l administració ambiental (febrer 2006):  

Instal·lacions En procés Pendent 

Ramaderes 6 22 

Industrials 0 12 

Serveis 0 0 

  

b) Diagnosi territorial 

La diagnosi territorial dels sectors econòmics del Baix Ter s estructura en base a diferents 
punts observats de particular interès segons corresponguin al sector primari, al sector 
secundari o al sector terciari de l economia. 

Sector primari 

Manteniment del paisatge agrícola. El paisatge del territori del Baix Ter conserva el seu 
domini agrícola, amb un 57,7% de sòl conreat, seguit d un 23% de sòl forestal (any 
2001/02). Diferents taxes de variació mostren la vigència de l activitat agrària, amb un 
creixement de les hectàrees conreades (+5,4% i +3,5%, períodes 1989-99 i 1999-04/05) i 
més encara de les unitats ramaderes (+37,0% i +0,2%). En canvi, l evolució de la 
superfície forestal és negativa (-17,3%, període 1989-99). 

Manca de relleu generacional de la pagesia. Malgrat que la població ocupada en el sector 
primari (10,7%, any 2001) és molt superior respecte la de la comarca i el país (4,9% i 
2,5%, respectivament), la pèrdua de contingents és una constant (del 18,0% al 14,4%, 
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període 1991-1996) i, tant o més transcendent, el relleu generacional no està assegurat: 
l índex de joventut no arriba a 1 i, en concret, resta sense compensació el 27% dels 
ocupats d entre 50 i més edat.  

El dèficit imminent del reemplaçament generacional es confirma amb les edats dels 
titulars caps de gestió de les explotacions agràries i forestals: el 66,5% tenen a partir de 
50 anys, amb l agreujant que el 21,9% corresponen a majors de 64 anys.  

Transformació del model d explotació tradicional. Al Baix Ter, la taxa de variació del 
nombre d explotacions és molt negativa: -41,1% en les agrícoles, -37,0% en les 
ramaderes i -42,3% en les forestals (període 1989-1999). És a dir, en el decurs d una 
dècada, els valors es redueixen força a prop de la meitat de les explotacions. 

Així mateix, el binomi explotació - família s està fracturant de manera accelerada: la mà 
d obra familiar disminueix a la meitat (de 2.071 a 1.024 persones, període 1989-1999) i 
les unitats de treball per any s equiparen amb les de la mà d obra assalariada (509 
familiars i 493 assalariats, any 1999).  

En definitiva, s assisteix a un abandonament d explotacions familiars, petites i 
diversificades, i a una redimensió de les subsistents per fer-les viables econòmicament: 
de 10,6 a 19,0 ha les agrícoles, de 42 a 91 UR les ramaderes i, menys important, de 6,1 a 
8,8 ha les forestals (període 1989-1999). 

Mesures de racionalització i conservació dels recursos. El projecte de modernització del 
rec del Molí és positiu per maximitzar l aprofitament de l aigua concedida a les comunitats 
de regants, però hi ha objeccions a estimar en l estudi d impacte ambiental pertinent. 

Els períodes de dèficit hídric i pèrdua de collites s associen a factors diversos i complexes 
de tractar: tipus de conreus de regadiu altament consumptius d aigua, sistema 
predominant de reg per inundació, concessions d aigua a altres conques (àrea 
metropolitana de Barcelona), prioritat per l ús domèstic indiferentment de l ús de boca,... 

Les explotacions ramaderes de més incidència ambiental són objecte de regulació per la 
llei d intervenció integral de l administració ambiental però és incert davant la possibilitat 
de granges amb activitat il·legal

 

que per sotmetre s a aquesta llei no hi hagin més de 32 
instal·lacions de cria intensiva, establertes en 10 municipis del Baix Ter. Altrament, 
d aquestes, 6 han iniciat els tràmits d adequació (febrer de 2006) però la resta i gran 
majoria, 22 granges, estan pendents de fer-ho dins un termini que finalitza el desembre 
de 2006. 

Mitjans estratègics en la gestió productiva i sostenible de les explotacions. El Baix Ter 
compta amb un bon bagatge de les cooperatives agràries i de les comunitats de regants. 
El territori també disposa d una xarxa de centres de formació i d assessorament propers 
dins el radi de la Tallada d Empordà, Torroella de Montgrí i Monells

 

de gran rellevància 
per als futurs i actuals professionals agraris. Un altre valor afegit és l existència de 
marques de qualitat i d origen que prestigien i milloren la sortida comercial dels productes 
agroalimentaris. 
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En l àmbit de la planificació, l entrada en vigor del Contracte Territorial d Explotació a 
l any 2007 a tot el territori català

 
obrirà la possibilitat a un canvi de rumb de les 

explotacions agràries que les faci globalment sostenibles (econòmica, social i ambiental). 

Respecte les explotacions forestals, molt poques es regeixen per un pla de gestió (6, 
3,9% de la superfície forestal) atribuïble, en part, a les petites dimensions de les 
explotacions del territori i a que el pla simple de gestió forestal és una novetat força 
recent (any 2005). 

La reactivació de la pesca. L activitat pesquera en el sector primari del Baix Ter hi té una 
incidència econòmica escassa però d indiscutible valor social i cultural. Alhora, hi ha 
indicis clars que apunten a una dinamització d aquesta activitat: la projecció d una llotja i 
una pesqueria en el port de l Estartit, així com la subvenció europea Marimed per 
promoure un museu, itineraris i publicacions sobre el llegat i cultura pesquera. 

Noves fórmules de complementarietat econòmica. El sector primari comença a beneficiar-
se directament del turisme que es desenvolupa en el territori d estudi i, en concret, d un 
perfil de turisme que cerca imbuir-se del paisatge i la seva gent. En aquest sentit, 8 de les 
12 explotacions agràries que ofereixen allotjament rural a la comarca són del Baix Ter, i 
delaten les possibilitats de complementar l activitat econòmica agrària amb la turística. 

En pesca, l actual iniciativa de determinades embarcacions del port de l Estartit a admetre 
visitants per donar a conèixer la pràctica pesquera és, d igual manera, una mesura 
positiva per millorar els ingressos i valoritzar l activitat a partir de la vinculació amb el 
turisme del territori.  

Sector secundari 

Noves iniciatives empresarials però sobretot de la construcció. En els últims anys, el 
nombre d empreses i professionals autònoms dedicats al sector secundari ha anat en 
augment, fet que es concreta amb una taxa de variació (període 1998-2002) de +11,6% 
en el cas de la indústria i de +34,9% en el cas de la construcció. 

Per tant, l evolució conjunta d aquesta variable és de signe positiu però és la construcció 
l activitat amb més ritme de creixement malgrat disposar de menys valor afegit i ser la 
més sotmesa a externalitats del sector.  

Branques de l activitat industrial vinculades a la construcció i l agroalimentària. Les dues 
branques dominants de la indústria establerta al Baix Ter corresponen a la transformació 
de metalls i a l edició i mobles, cadascuna amb 41 empreses (any 2002). Activitats 
específiques d aquestes branques tenen una associació clara amb els acabats de la 
construcció i rehabilitació d'habitatges. 

A més distància, la tercera branca dominant és la indústria agroalimentària, amb 28 
empreses i un percentatge que dobla la mitjana catalana (17,2% respecte 8,0%), en part 
corroborant el lligam que sosté amb l activitat agrària del territori d estudi. 
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Domini en la indústria de les microempreses. Al Baix Ter, les indústries de 10 
treballadors sumen un total de 40 (any 2006), una xifra prou reduïda que posa en 
evidència el predomini de l empresa familiar. A més, 13 indústries no superen els 25 
treballadors i només 2 es poden considerar indústries mitjanes de certa entitat, 
establertes a Torroella de Montgrí i Ullà amb 170 i 87 treballadors respectivament. 

Les dimensions dominants de la indústria del Baix Ter atorga una flexibilitat, poder 
d adaptació i  marge de maniobra més factibles que no pas les macroempreses, per bé 
que la incidència i projecció territorial i econòmica també poden ser més limitades. 

Suficients polígons i zones industrials. El sòl industrial del Baix Ter és suficient tenint en 
compte que el 20,4% de la superfície consolidada resta sense ocupar en els polígons de 
Torroella de Montgrí i Ullà (69.296 m2 útils), i que hi ha 484.669 m2 de sòl apte per 
desenvolupar corresponents a zones industrials no consolidades de Colomers i Pals, la 
zona pendent de ratificar pel futur POUM de Gualta, i el sector parcialment urbanitzat del 
polígon d Ullà i de la zona industrial de Serra de Daró. 

Poca indústria amb incidència ambiental significativa. Al Baix Ter hi ha 12 instal·lacions 
industrials que per garantir la màxima protecció de les persones i el medi ambient hauran 
d adequar-se a la llei d intervenció integral de l administració ambiental abans de l 1 de 
gener de 2007. Actualment (febrer de 2006) cap a iniciat el procés d adequació. Les 
indústries implicades són de diverses branques d activitat però sobretot del ram alimentari 
(7 de les 12) i establertes en 7 municipis diferents. 

Sector terciari 

Pes preeminent dels serveis i de component turístic. El pes específic dels serveis, 
respecte el comerç, és incontestable des del punt de vista dels llocs de treball creats tant 
al Baix Ter com a Catalunya (respectivament, 72,5% i 74,2% dels ocupats en el sector 
terciari), i també pel que fa al domini en el nombre d establiments de serveis respecte el 
total (el 69,7% al Baix Ter i 69,2% a Catalunya). La taxa de variació dels establiments 
igualment revela un ritme de creixement més fort pels serveis que no pas pel comerç 
(+13,6% i +2,5%, període 1998-2002).  

En l evidència del marcat component turístic dels serveis, les branques d activitat que al 
Baix Ter superen la mitjana catalana en el percentatge d establiments de serveis

 

són 
les dedicades a l hostaleria (30,9% respecte 17,3%, any 2002), els serveis personals 
(27,3% respecte 24,7%) i les activitats immobiliàries i altres (14,3% respecte 10,5%). 

Comerç poc dinàmic i predominantment d ús quotidià. L activitat comercial no mostra 
signes de revitalització econòmica fins el 2002, any que, per primera vegada, 
s aconsegueix superar la xifra dels 409 establiments registrats al 1994. Aquesta certa 
paràlisi en el dinamisme comercial del Baix Ter almenys no cau en la regressió que 
experimenta el conjunt de Catalunya. 

Aquesta desvinculació de tendències s ha d associar a la tipologia dominant del comerç 
del territori d estudi, en la immensa majoria dels municipis centrat en l ús quotidià i les 
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necessitats bàsiques de la població, ho corrobora el fet que el 35,5% són establiments de 
queviures. 

Municipis amb oferta comercial nul·la o molt deficitària. Amb dades de l any 2002, 3 
municipis no disposen de cap establiment comercial no garantint, així, cap servei mínim 
per al proveïment d articles de primera necessitat. Aquest fet l acusa especialment la 
població d edat avançada segons aportacions generalitzades dels fòrums d opinió 
ciutadana. També objecte d opinió ciutadana, altres municipis compten amb un nombre 
molt precari de comerços que impossibilita una oferta prou variada (ex. 5 municipis entre 
2 i 3 establiments). 

Disparitat en les àrees comercials i dels mercats setmanals. Centralització de les àrees 
de comerç a Pals i sobretot a Torroella de Montgrí, i municipis amb certs vials comercials, 
cas de Bellcaire d Empordà i Verges. De tots ells, només Torroella de Montgrí disposa 
d associacions de comerciants i de plans de dinamització del comerç. En mercats 
municipals a l aire lliure, la vitalitat i poder d atracció també és dispar entre els que se 
celebren setmanalment a Pals, en els 2 nuclis de Torroella de Montgrí i a Verges. 

Canvi en el model d allotjament i efecte territorial. La recessió de l oferta hotelera, a partir 
de mitjans dels vuitanta, ha cedit el protagonisme a càmpings i apartaments de lloguer en 
les possibilitats d allotjament al Baix Ter. Així mateix, l oferta actual d apartaments s ha 
contingut després que hagués arribat a superar en escreix el nombre de places 
d acampada de principis dels noranta. A destacar, també, la irrupció de l allotjament rural 
tímida però progressiva i que s erigeix com una alternativa a l allotjament més tradicional 
o instaurat. 

En general, el model actual d allotjament és més consumptiu de territori pel 
desenvolupament de l oferta de càmping i d apartaments de lloguer. A una altra escala, 
en allotjament rural succeeix quelcom similar davant la preferència per a l allotjament rural 
independent respecte a altres modalitats més innòcues territorialment, la casa de poble o 
la masia. 

Turisme actiu amb una oferta polaritzada. Torroella de Montgrí assumeix bona part de les 
activitats de turisme actiu promogudes per la iniciativa privada en el territori del Baix Ter 
(33 de 45 activitats, anys 2006). També s observa una clara especialització en activitats 
submarines i nàutiques (12 i 7 establiments respectivament) a part d una gran i 
concentrada oferta per a la pràctica del golf, amb 4 camps repartits entre Gualta i Pals. 

És particularment destacable la promoció de paquets de vàries activitats per mar, terra i/o 
aire i de propostes de turisme actiu que inclouen allotjament en el mateix territori d estudi. 
Una activitat específica com el cicloturisme permet tenir tots els municipis del Baix Ter en 
l oferta de rutes i allotjament per a turistes. Aquests distintius permeten apuntar vers la 
direcció òptima a potenciar. 

Turisme cultural de diferent registre i projecció. Cultura i turisme convergeixen al Baix Ter 
per oferir una diversitat d activitats molt dilatada per bé que no totes amb el mateix ressò i 
capacitat d atracció de forasters. Les activitats turístiques més reduïdes a pocs municipis 
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Pals i Torroella de Montgrí

 
són els itineraris culturals guiats, els esdeveniments 

musicals i els gastronòmics. Els mateixos municipis, junt amb Bellcaire d Empordà, Ullà i 
Verges organitzen escenificacions religioses, històriques i costumistes també de gran 
acceptació, actual o potencial. 

En canvi, l activitat més generalitzada, fins a 10 municipis, però amb menys afinitat 
turística són els àpats populars. En conjunt, 9 dels 21 municipis del Baix Ter no promouen 
cap tipus d acte vinculat amb el turisme cultural, fet que no significa necessàriament una 
oferta sociocultural interna deficitària. 

En positiu, els 6 museus repartits en 5 municipis diferents del territori conformen una 
oferta museística heterogènia i d interès però, en la majoria, no prou explorada o amb 
projecció insuficient segons les particularitats de cada museu. 

Bones bases per a un impuls turístic retroactiu costa-interior. La penetració del turisme a 
l interior del Baix Ter resta per potenciar i perfilar però, en tot cas, no es dubta de la 
reciprocitat dels beneficis entre la costa ampliació de l oferta en turisme actiu i cultural, 
prolongació de les estades

 

i l interior major autocontenció laboral, diversificació i 
complementarietat de les activitats tradicionals. 

Per la consecució d aquesta complementaritat territorial, que trenqui amb la litoralització 
del turisme, el Baix Ter reuneix condicions òptimes per bé que sempre millorables: per 
exemple, una xarxa de cicloturisme estès a tot els municipis (excepte Viladamat), una 
xarxa de senders que s ampliarà ostensiblement amb el nou GR Camí vora el Ter, uns 
espais naturals protegits que incrementen l atracció turística (cas paradigmàtic de la 
Reserva Marina de les illes Medes) i, molt important també, uns organismes paral·lels als 
preestablerts (consell comarcal, diputació) que han sorgit de la iniciativa pública local 
cas del Consorci Alba-Ter i el seu Pla de foment turístic del riu Ter

 

i de la conjunció 
d interessos públics i privats cas de l Estació Nàutica d Estartit - illes Medes, i de la 
central de reserves Ociempordà. 

Persistent estacionalitat de la temporada turística. Els nivells d ocupació en allotjament 
revelen que els esforços per desestacionalitzar o allargar la temporada turística no són 
del tot reeixits, segons les dades disponibles de Torroella de Montgrí. El període 
abril/setmana santa - maig registra percentatges d ocupació baixos, fins i tot inferiors a 
anys enrere. 

En els efectes d aquesta estacionalitat, l activitat de la restauració es ressent amb 
restaurants que tanquen de 4 a 10 mesos: el 54,0% de Torroella de Montgrí, el 31,2% de 
Pals i el 16,7% de Palau-sator (40, 10 i 1 restaurant respectivament). 

En conclusió, l estacionalitat de la temporada turística és prou indicativa de la possibilitat i 
conveniència d ampliar les activitats de turisme actiu i cultural, incorporant l interior del 
Baix Ter en una oferta turística respectuosa amb el territori.  
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3.2.2. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual 

Índex de joventut de la població ocupada segons sector ( 34 anys / 50 anys, any 2001):   

Territori S. primari S. secundari S. terciari 

Foixà 1,00 1,14 1,38 

Baix Ter 0,73 2,04 1,76 

 

Taxa de variació de Foixà en el nombre d explotacions agràries, d empreses industrials i 
constructives, i d establiments comercials i de serveis: 

Vegeu mapes adjunts a la síntesi territorial (apartat 3.2.2).  

Taxa de variació en el nombre de superfície conreada i d unitats ramaderes (períodes 1989-1999 i 
1999-2004/05):  

Territori  Tx. 89-99 Tx. 99-04  Tx. 89-99 Tx. 99-05 

Foixà +9,1 % +13,7 % +5,3 % +137,2 % 

Baix Ter 
Ha 

+5,4 %   +3,5 % 
U.R.

 

+37,0 %   +0,2 % 

                    Superfície conreada (2004)                                                   Unitats ramaderes (2005)     

Aprofitament forestal a Foixà segons diferents variables:  

Variable Explotacions Superfície 

Taxa de variació 1989-1999 -63,1 % -72,6 % 

Aprofitament forestal 2004 -- 815 ha 

Plans de gestió 2005 2 85,8 ha 

 

Pes de la indústria i la construcció en el sector secundari segons empreses vinculades (2002):    
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Tipologia de la indústria segons branques d activitat de les empreses (any 2002):       

Pes del comerç i els serveis en el sector terciari segons establiments (2002):     

Tipologia del comerç i dels serveis segons branques d activitat dels establiments (any 2002):         

L activitat turística de Foixà segons allotjament (anys 2006):     

Activitats a Foixà de turisme actiu, segons establiments, i de turisme cultural (any 2006):  

Turisme Activitats Núm. 

Actiu Cicloturisme 1 

Cultural Àpats populars 1 

B aix T er

30,3%

69,7%
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Activitats a Foixà adequades a la Llei 3/1998 d intervenció integral de l administració ambiental (febrer 
2006):  

Instal·lacions En procés Pendent 

Ramaderes 0 11 

Industrials 0 0 

Serveis 0 0 

 

b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

 

SECTOR PRIMARI 

Manteniment del paisatge agrícola 

El terme municipal de Foixà conserva el domini del sòl conreat (de 50,8% a 51,4%, període 1993-2001/02) i 
del sòl forestal (de 38,5% a 37,6%). La vigència de l activitat agrària es beneficia de taxes de variació positives 
en hectàrees conreades i unitats ramaderes (vegeu estadística del punt a) i, en definitiva, les dades més 
recents constaten un indicatiu increment de la superfície conreada. 

Bona base organitzativa, formativa i d assessorament 

Foixà pot beneficiar-se d un territori, el Baix Ter, on el teixit cooperativista (5 cooperatives agràries i 2 
comunitats de regants) i la xarxa de centres d influència (5 centres de formació i investigació, i 1 
d assessorament) obre unes possibilitats avantatjoses respecte altres territoris amb menys experiència o 
accessibilitat a serveis d aquesta índole. 

D altra banda, iniciatives com la marca Productes de l Empordà E acrediten la capacitat de mobilització 
pública i privada per a la millora del reconeixement i comercialització dels productes agroalimentaris de la 
regió. 

Nous mecanismes per a la viabilitat de les explotacions 

El Contracte Territorial d Explotació es perfila com la futura figura per orientar les explotacions agràries en (a) 
la millora de la competitivitat, (b) la gestió sostenible i (c) la diversificació de l economia i qualitat rural. La 
fixació d objectius, mesures i inversions a cada explotació que s aculli a aquest contracte global amb 
l administració catalana

 

atorga una oportunitat òbvia si es dota convenientment (partida pressupostària, 
durada del contracte, promoció, etc.). 

Altrament, el turisme del territori del Baix Ter ofereix bones oportunitats per a la multifuncionalitat de les 
explotacions agràries. A Foixà no hi ha indicis d iniciatives d aquest tipus pel que fa a l allotjament rural, però la 
complementarietat econòmica per mitjà del turisme és factible.  

SECTOR SECUNDARI 

Disponibilitat de sòl industrial a escala territorial  

Foixà no requereix la qualificació de sòl industrial en el seu terme municipal, entenent que els enclavaments 
regionals de polígons i zones industrials són suficients. El territori del Baix Ter disposa de 91,1 ha de sòl útil i 
apte per urbanitzar entre els municipis de Colomers, Gualta, Pals, Torroella de Montgrí Ullà.  
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Manca d incidència ambiental 

En el municipi no hi ha constància de cap instal·lació industrial que s hagi de sotmetre a la Llei ambiental 
3/1998 per garantir la màxima protecció de les persones i del medi ambient.  

SECTOR TERCIARI 

Mínima oferta comercial assegurada 

Foixà disposa de 3 establiments comercials (any 2002), 1 dels quals de productes alimentaris, fet que 
garanteix les possibilitats d adquisició en el mateix municipi de productes d ús quotidià que satisfacin les 
necessitats bàsiques dels seus habitants, sobretot del segment de població que té més dificultat per 
desplaçar-se fora del municipi. 

Condicions propícies per impulsar un turisme retroactiu costa-interior 

Els municipis del Baix Ter de darrera la franja litoral, com el cas de Foixà, disposen d un atractiu paisatgístic i 
cultural que fa possible explorar-hi la seva dimensió turística. Més encara quan s acompleixen uns requisits 
d acondiciament del territori i de voluntat pública i privada com els descrits en l apartat de la diagnosi territorial. 

 

A les qualitats intrínseques dels municipis d interior s hi uneix l excepcionalitat de limitar amb municipis litorals 
de forta demanda turística que ha de sostenir i millorar amb l ampliació i diversificació de les activitats i 
allotjament turístic tradicionals. 

Possibilitat d incidir en la desestacionalitat de la demanda turística 

El desenvolupament de l activitat vinculada amb les pràctiques de turisme actiu i cultural en l interior del Baix 
Ter, i a Foixà en particular, s entén com a decisiva per incidir efectivament en la prolongació de la temporada 
turística i en la correcció d aquelles taxes d atur municipal que acusen excessivament el fenomen estacional 
de l activitat turística (vegeu apartat 3.1.2).  

PUNTS FEBLES / AMENACES 

 

SECTOR PRIMARI 

Relleu generacional condicionat i abandonament d explotacions 

A Foixà, l índex de joventut dels ocupats en la pagesia és de 1,00 ( 34 anys / 50 anys, any 2001). Aquest 
índex supera al del Baix Ter, la comarca i el país (0,73, 0,99 i 0,94 respectivament) i garanteix per la mínima el 
reemplaçament generacional. Així mateix, el 53,3% dels titulars que gestionen les explotacions del municipi 
tenen més de 50 anys. 

D especial gravetat, la taxa de variació del nombre d explotacions és molt negativa: -41,8% en les agrícoles, -
41,7% en les ramaderes i -63,1% en les forestals (període 1989-1999), afectant directament a les explotacions 
tradicionals, petites i diversificades. 

Marge de millora i control de pràctiques agràries 

El projecte de modernització del rec del Molí, per a la correcció de pèrdues d aigua de la infraestructura de rec, 
seria del tot satisfactori si supera les objeccions que municipis i entitats ecologistes han donat a conèixer. 
També hi ha marge de millora en el sistema de reg per reduir la superfície regada per inundació en el marge 
dret del riu Ter. 

També a escala territorial, el control per a la correcta aplicació de les dejeccions ramaderes requereix de la 
prèvia regularització de totes les granges, que posi fi a tota possible activitat il·legal i que faci efectiva el 
desplegament de la Llei ambiental 3/1998. Actualment (febrer de 2006), a Foixà hi ha 11 instal·lacions de cria 
intensiva pendents de sotmetre s a aquesta llei.  
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Poca planificació en les explotacions forestals 

Només 2 explotacions forestals del municipi es regeixen per una gestió planificada, per bé que l instrument 
d ordenació de més utilitat, el Pla simple de gestió forestal, és una novetat (any 2005) que cal donar a conèixer 
entre les finques menors de 25 ha.  

SECTOR SECUNDARI 

Pes contingut de la construcció en les iniciatives empresarials 

Dins el sector secundari, el protagonisme de la construcció, respecte la indústria, en les empreses establertes 
en el municipi és manté força subordinat (33,3%, any 2002), encara que no en termes de població ocupada, 
dins o a fora de Foixà (60,9%, any 2001). El desplaçament de la indústria debilita el sector secundari de 
l economia municipal en tant que se sotmet a la vulnerabilitat i el baix valor afegit propi de l activitat 
constructiva. 

Manca d una planificació supramunicipal dels espais industrials 

Els municipis del Baix Ter han acusat la indefinició de criteris i pautes de desenvolupament industrial a escala 
regional. Una planificació marc que ordeni i projecti actuacions en matèria industrial, tant en la localització 
estratègica dels nuclis industrials com en la dinamització dels mateixos, sota paràmetres de minimitzar els 
impactes negatius i maximitzar i expansionar territorialment els beneficis socioeconòmics de l activitat 
generada.  

SECTOR TERCIARI 

Poc dinamisme comercial i oferta deficitària 

Foixà afronta els inconvenients propis d un municipi de pes demogràfic limitat i, en aquest sentit, n és un clar 
exponent l'oferta comercial poc nombrosa i variada que és capaç de sostenir. Aquest dèficit inherent a la 
dimensió del municipi afavoreix que el dinamisme comercial reverteixi en àrees comercials i mercats 
municipals d altres poblacions de dins i fora del Baix Ter. 

Buit bagatge en turisme actiu i cultural 

En el municipi, les activitats o esdeveniments de reclam per a la pràctica de turisme actiu o cultural (vegeu 
estadística del punt a) són testimonials i d escassa o nul·la repercussió socioeconòmica. Per tant, Foixà parteix 
de la falta de precedents o d experiència per inserir-se en l engranatge d un turisme que cerca noves 
propostes territorials que siguin singulars i respectuoses amb l entorn. 

En aquest sentit, manca sospesar les voluntats i les possibilitats que té el municipi per incloure s en l oferta de 
productes turístics de caire actiu i/o cultural que reverteixi en l economia local de manera puntual o continuada, 
a més de dotar el municipi de projecció exterior.  
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4.1. Població 

4.1.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

Dins el marc de la sostenibilitat s exploren els mecanismes per formular una planificació 
racional de l evolució i el desenvolupament dels territoris, amb l objectiu de crear 
escenaris que garanteixin la conciliació de l equilibri ecològic amb el creixement econòmic i 
la justícia social. En definitiva, consisteix en compatibilitzar el medi ambient amb els 
propòsits de desenvolupament. 

Totes les propostes d estratègia territorial per a la sostenibilitat han de correspondre s amb 
els compromisos adquirits d assegurar una òptima qualitat de vida a les futures generacions. 
L Institut Internacional per al Medi Ambient i el Desenvolupament creu aplicable aquesta 
possibilitat si el desenvolupament dels territoris és ecològicament sostenible , 
econòmicament viable i socialment desitjable , o sigui, pel que fa a la darrera condició 

social, s assolirà si es pretenen satisfer les necessitats culturals, materials i espirituals de 
les persones de forma equitativa . 

Per evolucionar positivament en aquest context, cal conèixer les formes d organització 
social, així com la distribució de la població, l evolució demogràfica, les interdependències 
espacials entre territoris, els moviments migratoris, les estructures poblacionals,..., és a dir, 
una sèrie de factors que ajudaran a preveure les necessitats/pressions socials esperades 
sobre el territori d acord amb les característiques de la població, alhora que serviran per 
projectar les futures demandes socials, així com econòmiques i culturals. D aquesta manera 
es coneixeran les fragilitats dels sistemes naturals i socials i, per tant, els límits del possible 
creixement demogràfic de cada municipi. 

La societat ocupa el centre del desenvolupament sostenible perquè les seves actuacions 
locals contribuiran als interessos globals, però tanmateix la societat també serà un dels 
objectes de la sostenibilitat a partir de la recerca de la igualtat social d oportunitats en 
l assoliment del benestar individual i col·lectiu, la qual ha de ser contemplada dins la 
planificació estratègica, que en aquest cas és assumida preferentment per l urbanisme i la 
gestió integral dels serveis a les persones. 

Dins una anàlisi a l escala del Baix Ter, les següents pàgines diagnostiquen la geografia de 
la població del conjunt de la regió i de cadascun dels municipis, amb la precisió de l estat, 
l evolució i el moviment demogràfic. 

L augment accelerat dels fluxos migratoris i la marcada estacionalitat de la població, d acord 
amb l especialització turística de l àrea, i les dependències demogràfiques internes i 
externes són paràmetres que expliquen les fluctuacions estacionals i les evolucions anuals 
de la demografia que, juntament amb l estructura d edats de la població, han de ser 
elements de mesura i control de la planificació urbanística, social, econòmica, cultural i 
ambiental del Baix Ter. 
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L evolució, la dinàmica i l estructura de la població determinen la configuració poblacional del 
Baix Ter i, per tant, el repartiment de les necessitats socials (educació, treball, sanitat, 
assistència social, cultura,...). 

Conèixer la realitat demogràfica de la zona i preveure les evolucions futures són un 
requeriment de base per a orientar les polítiques demogràfiques cap a la sostenibilitat dels 
municipis del Baix Ter i del seu conjunt. En aquest marc, els objectius se centren 
especialment en la: 

- Determinació de la capacitat de càrrega del territori per tal de planificar la distribució 

dels futurs creixements demogràfics a l àrea, 

- Planificació proporcionada de l estat del benestar d acord amb les necessitats socials 

esperades per a cada col·lectiu de la societat, 

- Gestió racional dels fluxos migratoris, d acord amb les necessitats del mercat laboral, 

alhora que asseguri la preservació de les identitats locals, i 

- Promoció de la integració social i cultural de la població nouvinguda i el foment de la 

seva participació en la vida pública.   



3. Aspectes de sostenibilitat social 115

 

Agenda 21 del Baix Ter 

4.1.2. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 

Evolució de la població 
Evolució de la població al Baix Ter. Període 1930-2005.  

Nota: Els valors que es reflecteixen corresponen al mínim i màxim nombre d habitants censats per a cadascun dels municipis. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l Idescat, 2005.  
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Distribució del creixement total de la població al Baix Ter ( ). Període 2000-2004.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l Idescat i el padró d habitants dels Ajuntaments del Baix Ter.  

Dinàmica de la població 

Components del creixement demogràfic. Taxes mitjanes anuals ( ) pels períodes 1991-1996 i 1996-2001.                 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, 2006. 
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Distribució de l índex d envelliment al Baix Ter. Any 2005.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de la web de l Idescat i el padró d habitants dels Ajuntaments del Baix Ter.  

Estructura de la població 

Piràmide de població del Baix Ter. Estructura per edats i sexe (en %). Any 2005. 

Amb Torroella de Montgrí    Sense Torroella de Montgrí 

Font: Elaboració pròpia a partir del padrons d'habitants municipals del Baix Ter, 2006. 
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b) Diagnosi territorial 

La dinàmica poblacional al Baix Ter ha esdevingut lleugerament positiva durant els darrers 
anys, motivada d una banda per un augment en el nombre de naixements i pel fenomen 
migratori, especialment extern. 

El creixement natural de la població del Baix Ter va ser molt baix durant els anys noranta al 
conjunt del Baix Ter, i malgrat que el nombre de naixements ha experimentat un lleuger 
creixement durant la darrera dècada, aquest no ha estat suficient per compensar el nombre 
de defuncions. Això ha donat lloc a un creixement negatiu del moviment natural de la 
població del Baix Ter, afectat per un procés d'envelliment de la població que encara avui dia 
persisteix, però que tendeix a equilibrar-se amb un suau augment de la natalitat. 

La component migratòria és un altre factor decisiu en el creixement poblacional en el Baix 
Ter. En relació a les migracions internes cal destacar el fet que hi ha més persones de la 
zona d'estudi que marxen a altres municipis de la mateixa comarca que no persones de la 
mateixa comarca que s estableixen a l'àmbit del Baix Ter. El mateix passa amb la resta del 
territori gironí. En canvi, si es considera la resta de Catalunya i d'Espanya, la relació entre 
immigració i emigració és positiva a favor dels moviments d'entrada al Baix Ter. 

D altra banda, no cal obviar les migracions externes i la seva rellevància en el creixement 
total de la població. Així, en l actualitat, el 21,1% del total de la població del Baix Ter és 
estrangera, l'1,4% procedent d'Espanya, el 5% de la resta de la comarca del Baix Empordà, 
el 4,4% de la resta de les comarques gironines i finalment, el 5,2% de la resta de Catalunya. 
La situació actual fa que sigui necessari formular una nova política en matèria d immigració 
estrangera que contempli la integració social i econòmica d aquest col·lectiu. 

Pel que fa a l estructura de la població, la piràmide d edats del Baix Ter posa de manifest 
una població dominantment madura, amb un predomini de les franges d'edat centrals, 
malgrat que es comencen a observar símptomes de recuperació dels segments de població 
més joves. Aquesta tendència la comparteixen la majoria dels municipis del Baix Ter, 
sobretot Torroella de Montgrí i Pals. No obstant, aquesta tendència a l envelliment es fa 
especialment palès a municipis de menor entitat com Ultramort, Colomers, Garrigoles, Jafre i 
Vilopriu. 

En aquest sentit cal tenir present que l envelliment progressiu de la població condicionarà 
sens dubte les perspectives de futur de la població al Baix Ter, en tant que repercutirà, molt 
especialment, en l increment de la demanda dels serveis d atenció sanitària i benestar 
social.    
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4.1.3. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual  

Evolució de la població 

Població 2005: 347 habitants (segons padró municipal a desembre de 2005). 

Densitat 2005: 18,47 hab/km2 

Població segons entitats demogràfiques:   Evolució de la població  

Font : Idescat (dades corresponents al mes de gener)  

Dinàmica de la població  

Creixement de la població (taxa per mil habitants)  

Total 
Naixements 

Total 
Defuncions 

Creixement 
natural 

Saldo 
migratori 

Creixement 
total 

1995-
1999 

2000-
2004 

1995-
1999 

2000-
2004 

1995-
1999 

2000-
2004 

1995-
1999 

2000-
2004 

1995-
1999 

2000-
2004 

7,0 10,1 12,1 12,6 -5,1 -2,6 4,8 9,4 -0,3 6,8 

 

Origen de la població i moviment migratori 
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Continent Nacionalitat dominant 

Europa (58%) Romania i Ucraïna (4 pers.) 

Àfrica (9%) Marroc (2 pers.) 

Amèrica (33%) Uruguai (5 pers.)   

Foixà

1

21

12

268

12

33
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Moviment migratori (nombre persones). Període 2000-2004.  

Mateixa 
comarca 

Resta 
província 

Resta 
Catalunya 

Espanya 
Municipi 

Im. Em. Im. Em. Im. Em. Im. Em. 

Foixà 23 28 24 26 16 8 1 5 

Saldo migratori

 
-5 -2 8 -4 

 

Canvi de residència. Procedència del mateix àmbit del Baix Ter. Període 1996-2005.  

Municipi Municipi de procedència (%) 

Foixà Ultramort (66) i Bellcaire d'Empordà (33) 

Font: Padró d'habitants dels Ajuntaments del Baix Ter, 2005.  

Estructura de la població 

02468101214              

0-4 anys              

5-9 anys          

10-14 anys          

15-19 anys          

20-24 anys          

25-29 anys          

30-34 anys          

35-39 anys          

40-44 anys          

45-49 anys          

50-54 anys          

55-59 anys          

60-64 anys          

65-69 anys          

70-74 anys          

75-79 anys          

80-84 anys      

més de 84 anys

Dones

0 2 4 6 8 10 12 14

Homes 



3. Aspectes de sostenibilitat social 121

 

Agenda 21 del Baix Ter 

b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Els saldos migratoris positius han permès incrementar la població en els darrers anys 

Durant els darrers 10 anys el creixement vegetatiu o natural de la població, és a dir la diferència entre els 
naixements i les defuncions, ha tingut un balanç negatiu. Això significa que el creixement demogràfic del 
municipi és motivat per la població immigrada que decideix fixar la seva residència a Foixà, i que ha permès 
compensar la baixa taxa de natalitat i mantenir un cert increment demogràfic. 

L arribada de població nouvinguda ajuda al rejoveniment de l estructura de la població 

El 77% de la població es nascuda a Foixà i al voltant del 13% ho ha fet a Catalunya. Destacar la presència de 
població nascuda a fora de les comarques gironines (3%), que s instal·la en el municipi fruit de les dinàmiques 
socials actuals. El 10% de la població de Foixà és de nacionalitat estrangera, destacant-se un predomini de 
població de procedència europea i africana. Segons el país d origen més de la meitat d aquesta població 
immigrant és de països europeus (principalment de Romania i Ucraïna), però també cal destacar la presència 
de població d Amèrica (33%) i d Àfrica (9%). 

Canvis de residència interns a l àmbit del Baix Ter 

En la darrera dècada s han constatat notables intercanvis de població entre els municipis del Baix Ter. Foixà 
ha estat un municipi receptor de les migracions internes a Catalunya i a les comarques gironines, i en alguns 
casos han tingut preferències pel mateix àmbit del Baix Ter. 

Aquestes altes per canvi de residència poden respondre a criteris de proximitat geogràfica, obligacions 
laborals, oportunitats socials i econòmiques, preferències rurals/urbanes,... però en definitiva es reforça una 
voluntat d arrelament al territori i una identitat col·lectiva, alhora que pot contribuir a la millora del 
desenvolupament regional del Baix Ter com a unitat funcional. 

A part de les repercussions de les dinàmiques poblacionals internes, que poden influir en l equilibri territorial i 
el desenvolupament urbanístic dels municipis, és important garantir que la gent pugui viure i treballar al mateix 
municipi o al Baix Ter, amb l objectiu de crear més autonomies funcionals basades en les interdependències 
espacials.  

PUNTS FEBLES / AMENACES 

El municipi experimenta un creixement natural negatiu 

En els darrers 10 anys el creixement natural (diferència entre naixements i defuncions) de la població de Foixà 
ha estat negatiu, seguint la tendència de Catalunya i de l Estat. 

L estructura de la població tendeix a l envelliment 

A l igual que en el conjunt de Catalunya, l estructura poblacional de Foixà presenta una progressiva tendència 
a l envelliment. Actualment la població major de 65 anys supera la que té menys de 15 anys, representant 
aproximadament el 24,5% del total. L índex d envelliment a Foixà és del 1,93, força superior a la mitjana del 
Baix Empordà (1,11) i del conjunt de Catalunya (1,16). Aquest índex seria encara més elevat si no fos per 
l arribada de població immigrant (tant de dins de l Estat com de l estranger). Davant d aquesta situació cal 
plantejar un increment dels recursos adreçats a les persones de major edat. 

Augment de població de caps de setmana com a conseqüència de la segona residència 

La demanda de segona residència està repercutint en un augment de la pressió urbanística a la majoria dels 
municipis de la plana, la qual pot afectar a la dinàmica interna del municipi (serveis bàsics, relacions socials,..).  
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4.2. Habitatge 

4.2.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

Dins el marc de la sostenibilitat s exploren els mecanismes per formular una planificació 
racional de l evolució i el desenvolupament dels territoris, amb l objectiu de crear 
escenaris de futur que siguin capaços de compatibilitzar la preservació ecològica, el 
creixement racional de l economia i el benestar i la justícia social. 

La societat ocupa el centre del desenvolupament sostenible perquè les seves actuacions 
locals contribuiran als interessos globals, però tanmateix la societat també serà un dels 
objectes de la sostenibilitat a partir de la recerca de la igualtat social d oportunitats en 
l assoliment del benestar individual i col·lectiu, la qual ha de ser contemplada dins la 
planificació estratègica, que en aquest cas és assumida preferentment per l urbanisme i la 
gestió integral dels serveis a les persones. 

Tant a Catalunya com específicament al conjunt del Baix Ter, l habitatge és avui una de les 
preocupacions i demandes socials més significatives, emergents i problemàtiques, i 
requereix una atenció i un compromís especial d implicació i intervenció per part de totes les 
administracions i agents socials del territori, amb l objectiu de garantir l accessibilitat de tots 
els col·lectius de la societat a un habitatge digne. L augment del preu de l habitatge està 
esdevenint una barrera econòmica que agreuja la contradicció entre les opcions i la igualtat 
de l accés a l habitatge entre les classes benestants i els segments de població més 
desfavorits, amb menys capacitats econòmiques. 

S observa que les polítiques públiques en matèria d habitatge són escasses i no s ajusten al 
mercat real, i no existeix una aposta decidida per incidir en el mercat amb l habitatge de 
lloguer. 

Així doncs, a part del preu de l habitatge, objecte dels principals debats entre la població, 
existeixen altres elements de risc per a la societat, com la segregació social que deriva de 
la dificultat per accedir a l habitatge, la seguretat en l edificació, el desenvolupament d un 
model d urbanisme poc sostenible, basat en un consum intens de sòl, i l escassa 
contribució dels edificis actuals a l estalvi energètic i, per tant, a la preservació del medi 
atmosfèric. 

En aquest sentit, i dins el marc de la sostenibilitat social i també ambiental, caldria donar 
resposta als següents objectius: 

- afrontar l evolució dels preus del mercat obert de l habitatge amb intervencions públiques 
de preservació dels drets a l accés a l habitatge i la reducció/prevenció del risc d exclusió 
social, 

- garantir la qualitat dels habitatges i dels barris/veïnats amb l objectiu d evitar el 
deteriorament de les condicions de vida de la llar i la cohesió social de l entorn, 
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- promoure processos de desenvolupament comunitari per assegurar la participació del 
conjunt de la població sense exclusió en el tema de l habitatge, 

- corregir la ocupació territorial expansiva, que accelera el sòl urbanitzable destinat a la 
construcció i retalla els espais agrícoles i/o de rellevància natural i contribució ambiental, 
i 

- promoure iniciatives tècniques i constructives en els edificis nous i existents per a la 
millora o garantia del seu funcionament sostenible. 

La interrelació entre els elements socials, econòmics i ambientals és evident en el problema 
de l habitatge, i reclama la necessitat de polítiques eficients d habitatge, pràctiques d una 
planificació racional dels usos del sòl i, en general, mostres de seguiment de criteris de 
sostenibilitat social i ambiental en la ordenació i gestió de l habitatge. Aquests esforços 
tècnics i polítics han de preveure i anul·lar escenaris de riscos socioambientals vinculats a 
l habitatge i l urbanisme. 

Les determinacions legislatives i els impulsos públics amb relació a l habitatge se centren en 
el marc de la legalitat vigent: 

- Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l habitatge. Té per objectiu garantir a tot el 
territori de Catalunya el compliment del dret constitucional a l habitatge, i regula i fomenta 
les condicions de dignitat, habitabilitat i adequació que han de qualificar els habitatges, 
les mesures de protecció per a llurs adquirents o usuaris, les mesures de foment i el 
règim disciplinari . 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d Urbanisme. L article 66 regula les determinacions relatives a les necessitats socials 
d accés a l habitatge. L article 66.1.a determina que els plans d ordenació urbanística 
municipals estableixen el sòl que s ha de destinar a la construcció d habitatges de 
protecció pública o a habitatges objecte d altres mesures d estímul de l habitatge 
assequible, mitjançant la qualificació de sòl amb aquest destí i la determinació del 
percentatge de sostre que els sectors de planejament derivat han de qualificar per 
aquest destí , que d acord amb l article 66.2.a Han de reservar, per a la construcció 
d habitatges de protecció pública, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del sostre 
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable . 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. Pretén regular els paràmetres ambientals i l eficiència 
ecològica en la construcció i funcionament dels edificis. 

La política d habitatge de la Generalitat de Catalunya s emmarca en les determinacions del 
Pla d habitatge 2004-07, amb l objectiu d impulsar una oferta adequada d habitatge a les 
necessitats existents, d establir mesures per millorar els programes d actuació urbanística 
destinats a habitatges, rehabilitació, preservació i millora urbana, i de crear instruments de 
gestió per a la millora de la situació de l habitatge.  
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Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 
Caracterització dels habitatges del territori del Baix Ter segons creixement dels construïts i 
contractats, i tipus d ús residencial:                              

NOTA: Els números de la figura de l evolució dels habitatges contractats indiquen el valor màxim i el mínim de la sèrie. 
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Ocupació del sòl del territori del Baix Ter segons distribució i tipus d habitatge:                                     

Nucli principal
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Sense dades

Vilopriu

Viladamat

Albons

Colomers

Garrigoles

Jafre

Verges

La Tallada
d'Empordà

Bellcaire d'Empordà

Torroella de Montgrí

Pals

Palau-sator

Ullastret

Fontanilles

Gualta

Ullà

Parlavà

Serra de Daró

Rupià

Foixà

Ultramort

Edificis d'1 habitatge

Any 1991

Any 2001

Habitatges amb 1 resident

Any 1991

Any 2001

Distribució dels habitatges, 2005
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Evolució demogràfica i construcció d habitatges al territori del Baix Ter:         

Habitatges de protecció oficial al territori del Baix Ter, 1981-2003 (nombre):    

b) Diagnosi territorial 

L habitatge esdevé una problemàtica i una inquietud generalitzada als municipis del Baix 
Ter. Per assolir una millora de la seva situació es necessita un reconeixement detallat de les 
seves principals característiques, i per això caldria conèixer la dinàmica temporal de la 
construcció, les perspectives de la futura activitat de la construcció, la tipologia de 
l habitatge, la seva utilització, les formes d ocupació del territori, les possibilitats i opcions 
d accés a l habitatge, les problemàtiques associades, i el seu estat de conservació. 

En el conjunt del Baix Ter, l evolució urbanística ha estat molt significativa al llarg dels últims 
15 anys, amb un desenvolupament constructiu creixent, sostingut i notablement 
intens, sobretot als municipis costaners i àrees properes d influència directa (Torroella de 
Montgrí, Pals, Gualta, Bellcaire d Empordà, Albons i Palau-sator). Ara bé, en general en 
aquests àmbits, la intensitat de la construcció del període 2000-2005 ha estat inferior a la del 
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període 1986-1990, sobretot als municipis estrictament litorals, on durant els anys 90 es 
paralitza el ritme creixent de la construcció, dins el context de la crisi post-olímpica, i és a 
partir de l any 1999 quan es produeix una revifalla moderada, que reforça el 
desenvolupament turístic, econòmic i urbanístic de la costa, ja iniciat anys enrere. 

Municipis de tradició rural a l interior de l àmbit del Baix Ter (Colomers, Garrigoles, Jafre, 
Parlavà, Rupià, Serra de Daró, La Tallada d Empordà, Ultramort, Viladamat i Vilopriu) han 
experimentat un augment accelerat de la construcció d habitatges nous al llarg dels darrers 5 
anys. En molts casos, aquest desenvolupament constructiu respon a la demanda creixent 
dels habitatges secundaris, però també a la recuperació recent de la població local. Aquesta 
tendència és molt evident a municipis amb més entitat poblacional com Verges i sobretot 
Ullà, on ha augmentat molt la demanda vinculada a l evolució de la població immigrant. 

Es constata que el 54,7% dels habitatges principals han estat construïts entre els anys 1971 
i 2005 en el conjunt del Baix Ter. En alguns municipis rurals de l interior com Foixà, 
Fontanilles, Garrigoles, Gualta, Palau-sator, La Tallada d Empordà, Ullà i Vilopriu, més o 
menys la meitat dels habitatges principals van ser construïts abans de l any 1900, tot i 
l accelerada evolució urbanística dels darrers anys, en part lligada a l augment de la 
demanda de primera residència. 

En aquest context, al llarg dels últims 20 anys es confirma un desequilibri generalitzat entre 
l activitat de la construcció de nous habitatges i el creixement de la població, que 
resulta de menys intensitat i menor velocitat. Els casos més rellevants se situen a Bellcaire 
d Empordà, Gualta, Pals, Parlavà, La Tallada d Empordà, Torroella de Montgrí, Verges i 
Viladamat. 

Així, l evolució de la construcció és en molts casos independent al ritme demogràfic, i no es 
relaciona íntimament amb la voluntat per una oferta d habitatge de primera residència, sinó a 
les demandes de l habitatge secundari i, a part, s introdueixen promocions 
desproporcionades d habitatges nous dins les dinàmiques del mercat, sense demandes 
reals. A part, els habitatges acabats i també els vacants són objecte d estratègies de 
compra-venda mogudes per interessos especulatius. 

Un altre indicador per valorar el règim temporal del procés constructiu és la perspectiva de 
l activitat de la construcció per al futur immediat, que pot ser analitzada d acord amb les 
dades d habitatges contractats, és a dir, projectes d obra visats pel Col·legi d aparelladors, i 
que no necessàriament s han de desenvolupar, però sí que intueix la magnitud de les 
voluntats i l oferta constructives a curt termini, i per tant, deixen entreveure els futurs 
desenvolupaments urbanístics dins l àmbit municipal. Pel conjunt del Baix Ter, l evolució de 
les obres noves contractades és creixent, i segueix una tendència molt similar al ritme 
temporal dels habitatges acabats. 

Per altra banda, el Baix Ter s ha convertit en una destinació emergent de població 
estacional de segona residència, especialment a la plana interior, que s ha convertit en un 
entorn molt atractiu per a les residències temporals, que prefereixen situar-se fora però a 
prop de la costa. Aproximadament el 55% dels habitatges existents al Baix Ter, sense 
comptar els vacants, són utilitzats avui com a segona residència. El litoral és un àmbit on la 
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proporció dels habitatges secundaris ha disminuït al llarg dels darrers anys, sobretot a Pals, 
possiblement perquè molta població flotant ha convertit la segona residència en el seu 
habitatge habitual. 

Fins ara s ha comentat l evolució acumulada del procés constructiu, les perspectives de la 
construcció, el ritme demogràfic i el tipus d ús residencial de l habitatge que, juntament amb 
el model d urbanització difús o compacte, la composició i la tipologia dels habitatges, i les 
condicions d ocupació del sòl, són els principals elements que expliquen la pressió 
urbanística i constructiva en el territori, o sigui les formes i l abast del consum del sòl. 

En aquest sentit, cal assenyalar que el Baix Ter ha configurat al llarg de les dècades un 
paisatge urbà de morfologia tradicionalment rural, amb nuclis de població dispersos i 
masies disseminades. Molts municipis compten amb un nucli principal que centralitza els 
serveis bàsics del terme i concentra la majoria dels habitatges, però hi ha altres municipis 
com Foixà, Garrigoles, Palau-sator i Vilopriu que dispersen irregularment la població en 
nuclis secundaris i disseminats. Pals també compta amb molts nuclis dispersos de població, 
repartits en diferents urbanitzacions i barris grans. Aquest model d ordenació difusa no és 
l horitzó i objectiu urbanístic dels nous planejaments municipals, els quals impulsen un 
model compacte que garanteixi l estalvi i l ús racional del sòl i l energia, la cohesió social, i la 
preservació dels sistemes agrícoles i naturals, entre altres beneficis. 

Al llarg dels anys s ha confirmat una consolidació de l ocupació horitzontal i de baixa 
densitat del sòl, i està augmentant el pes dels habitatges unifamiliars en els nous àmbits de 
creixement urbà dels municipis, especialment rurals. Al conjunt del Baix Ter, els edificis amb 
un únic habitatge augmenta un 15% a l any 2001 respecte el 1991, i un 46% amb relació a 
l any 1981. 

A part, en aquesta mateixa línia d anàlisi, s està observant una tendència a un nombre 
decreixent de persones per llar, un indicador social que reflecteix especialment el procés 
d envelliment de les poblacions rurals, però també hi ha altres factors socials que 
l expliquen, sobretot les preferències per nous estils de vida, variacions en les estructures 
familiars, canvis sociològics,... que poden afectar més probablement als segments de 
població jove, i per tant, són més notoris en els municipis grans com Torroella de Montgrí, on 
l estructura de la població per edats és més equilibrada. Es constata que l ordre percentual 
de variació dels habitatges unipersonals entre els anys 1996 i 2001 és del 37,6%, mentre 
dels habitatges amb dues persones és del 8%. 

Per altra banda, l exploració del règim de tinença dels habitatges ajuda a localitzar les 
intensitats en l evolució del procés constructiu per a cada municipi, alhora que el pes de la 
construcció al llarg dels darrers 15 i 20 anys. En els municipis rurals, destaquen els 
percentatges elevats de les propietats adquirides a través d herències, així com les 
propietats totalment pagades. A Torroella de Montgrí, les propietats adquirides a partir 
d hipoteques bancàries representen unes proporcions molt significatives. En general, pel 
conjunt del Baix Ter, la modalitat de compra dels habitatges a través de préstecs 
bancaris ha augmentat molt notablement en els darrers 10 o 15 anys. 
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Cal destacar que, segons dades de l any 2001, l estat de conservació dels habitatges és 
generalment bo pel conjunt del Baix Ter. 

En el marc d aquest diagnòstic general sobre l habitatge, d acord amb les tendències 
d evolució i pressió urbanística, s hi detecten probables impactes territorials i ambientals, i 
especialment socials, perquè un dels principals problemes de la societat del Baix Ter és 
l accés a l habitatge, la creixent dificultat i les poques garanties de disposar d un 
habitatge digne per part dels col·lectius més vulnerables. S està consolidant una disfunció 
perversa entre un destacat auge de la construcció i una escassa oferta d habitatge 
assequible, que creen desigualtats i segregacions socials. En el conjunt dels municipis del 
Baix Ter existeix un percentatge notablement significatiu d habitatges desocupats i, 
alhora, de manera paral·lela, segueix l activitat constructiva, augmenten les proporcions de 
la segona residència, i continua creixent la demanda d habitatge des dels col·lectius amb 
més necessitat i menys capacitat adquisitiva per afrontar els elevats preus de l habitatge. A 
part, existeix una baixa oferta d habitatges en règim de lloguer. 

És evident que es necessita una planificació estratègica que integri i complementi les 
polítiques públiques d habitatge amb les polítiques socials per assegurar el benestar de les 
persones i la igualtat d oportunitats. En aquest sentit, l administració local té la 
responsabilitat de garantir un parc d habitatges assequible al conjunt dels sectors de la 
població, sobretot a la gent jove, que declara majoritàriament les seves preferències per 
mantenir la residència als propis municipis. Aquesta voluntat social, i aquest repte 
administratiu, són elements fonamentals per un projecte dinàmic, actiu i sostenible pel 
desenvolupament local dels municipis. 

Cal, doncs, més intervencionisme polític en una lògica de mercat immers en una intensa 
especulació immobiliària, la qual provoca que una part cada vegada més gran de la 
demanda tingui dificultats d accés a l habitatge. La nova llei d Urbanisme, de juliol de 2006, 
segueix obligant els planejaments municipals a promoure reserves de sòl amb ofertes 
d habitatge públic. Alguns municipis del Baix Ter han tramitat recentment revisions del seu 
pla d ordenació territorial i han afegit la normativa amb relació als sistemes d habitatges 
dotacionals públics, i d altres municipis no tenen prevista la modificació del pla urbanístic. 
Tot i així, aquests hauran d impulsar polítiques públiques per donar suport a la demanda 
més vulnerable i afrontar les necessitats reals de la societat local. 

Pel conjunt del Baix Ter, s ha constatat una davallada de les promocions públiques 
d habitatge social al llarg dels darrers anys, que exagera i posa més en evidència la 
insuficiència de les iniciatives públiques en el moment actual de més pressió 
immobiliària, més demanda d habitatge i preus més elevats. Durant la última dècada, només 
un 2,8% del total d habitatges acabats són de protecció oficial, molt per sota dels 
percentatges del conjunt de Catalunya (10,2%).  
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A ny de co nstrucció

0% 25% 50% 75% 100%

Abans 1900

1901 - 1970

1971 - 2000

4.2.2. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual 

Vegeu mapes adjunts a la síntesi territorial (apartat 4.2.2) per: 

Caracterització dels habitatges de Foixà segons creixement dels construïts (7,1%) i contractats, i 
tipus d ús residencial (primera residència: 67%; segona residència: 33%) 

Ocupació del sòl de Foixà segons distribució i tipus d habitatge:  

Distribució dels habitatges. Nucli principal: 15,9%; Nucli secundari: 78,2%; Disseminats: 5,9%  

Tipus d habitatge. Edificis d 1 habitatge. 1981: 154; 1991: 170; 2001: 183   

Edificis unipersonals. 1991: 16; 1996: 19; 2001: 24 

Habitatges de protecció oficial a Foixà, 1981-2003  

Evolució dels habitatges de segona residència, 1981-2005:    

1981 1991 2001 2005 

Foixà 41,0% 45,0% 34,0% 33,0% 

Baix Ter 46,0% 60,0% 58,0% 54,0% 

1981-2001: segons Institut d Estadística de Catalunya; 2005: segons Ajuntaments.  

Evolució demogràfica i construcció d habitatges a Foixà:         

Habitatges principals de Foixà segons any de construcció, estat de conservació i règim de tinença: 
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Estat de co nservació

0% 25% 50% 75% 100%

Ruïnós
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Lloguer

Altres       

b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Existència d un parc d habitatges buits 

L oferta d habitatges acabats no ha de sortir únicament de la nova construcció, sinó també dels treballs de 
rehabilitació d edificis desocupats, poc abundants al municipi de Foixà (7 a l any 2001). Aquestes iniciatives 
estan incloses en els projectes de reforma interior dels nuclis històrics per a la millora de l ordenació i la 
qualitat del teixit urbà. 

La rehabilitació d edificis augmentarà la disponibilitat d habitatges pel seu ús residencial, i garantirà  
l oportunitat de viure en un lloc digne i, també, pot evitar la inèrcia d ocupació d edificis degradats per part de la 
població immigrant nouvinguda. 

La solució de l habitatge com una bona oportunitat per a la integració i la cohesió social 

El flux migratori emergent i l elevat preu de l habitatge que resulta de la dinàmica immobiliària, margina a la 
població més desafavorida per accedir a un habitatge, i es creen àrees amb contrastos en la qualitat 
residencial i de l espai públic de l entorn, així com significatives fractures socials. 

La solució del problema de l habitatge, sobretot des d una voluntat especialment política, seria una contribució 
decisiva a la garantia de la convivència dels ciutadans i per tant a les aspiracions de la sostenibilitat social, on 
es prioritzi la igualtat d oportunitats i el benestar de tots els col·lectius de la societat. 

La intervenció pública ha de ser el resultat d un procés de participació i consens entre els agents socials, 
econòmics i institucionals implicats, que permetin una gestió responsable i compromesa del tema de 
l habitatge basada en la planificació, la mediació i l adjudicació.  

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Desequilibri suau entre l activitat constructiva de nous habitatges i el creixement de la població 

Al llarg dels darrers anys, l auge de la construcció ha estat lleugerament moderat al municipi de Foixà, en part 
d acord amb l evolució creixent de la població del municipi, però també per un increment de la demanda de 
segona residència, o de l existència d habitatges tancats i convertits en objectes d inversió. Aquestes últimes 
són unes dinàmiques que, a més de generar un impacte negatiu en els preus de l habitatge, també poden 
suposar una pèrdua d identitat del municipi, un perjudici en les relacions socials, i la manca d implicació dels 
residents no habituals a la dinàmica social i associativa del municipi. 

La planificació urbana del municipi no està regida per la nova normativa urbanística catalana 

Foixà regeix el seu desenvolupament urbanístic d acord amb les regulacions de les Normes Subsidiàries 
vigents, les quals no estan adaptades a les noves determinacions i canvis d orientacions urbanístiques que 
contemplen la citada Llei 1/2005 d Urbanisme de Catalunya, la qual, entre altres modificacions i millores 
normatives, obliga la necessitat de preveure una reserva específica del 20% del sostre edificable per a 



 

4. Aspectes de sostenibilitat social 133

 

Agenda 21 del Baix Ter 

habitatges de protecció pública. 

Aquestes iniciatives municipals per facilitar l accés a l habitatge s haurien de complementar amb instruments 
fiscals i altres opcions creatives. 

Dèficit de reserves de sòl públic per a habitatges socials 

Foixà no ha impulsat cap política municipal d habitatge protegit. 

Dificultats d accés a l habitatge per l elevat preu, tant en règim de lloguer com de compra 

Els elevats preus dels habitatges que està imposant l actual mercat immobiliari, dificulten l accés a l habitatge 
per part de la població de rendes baixes. Tanmateix, l oferta de bosses d habitatges de lloguer és escassa i 
inaccessible per a la població més vulnerable. 

El problema de l adquisició d habitatge indueix al despoblament per part de la gent jove 

La creixent oferta d habitatge nou no dóna resposta a les necessitats dels col·lectius més desafavorits, 
especialment la gent jove amb intenció d adquirir un habitatge al municipi actual de residència. Aquestes 
dificultats els obliga a buscar ofertes externes i per tant a marxar del poble, i això els provoca una renúncia a la 
identitat, als valors i a la qualitat de vida de l entorn rural, a més que no se satisfà la seva voluntat de seguir 
vivint al propi municipi i contribuir al seu dinamisme social i demogràfic. 

Augment del pes residencial dels habitatges secundaris 

Al llarg dels darrers 20 anys, la proporció d habitatges amb un ús no habitual ha estat fluctuant, amb una 
tendència lleugerament decreixent, però encara apareix aquest tipus de demanda, que provoca un augment 
del preu de l habitatge, i així un desequilibri entre l evolució constructiva i l oferta d habitatge assequible. 

En els municipis rurals es promouen habitatges nous en parcel·les grans i cares, i dificulten enormement 
l accés a aquests habitatges per part dels col·lectius més vulnerables i alhora més necessitats (joves, famílies 
econòmicament menys dotades, immigrants i gent gran). La desmesura de les segones residències provoca 
un desordre en els preus, desigualtats d oportunitats en l accés a l habitatge, despoblament rural de gent jove, 
absència de relacions socials, problemes de convivència, despersonalització del caràcter rural del municipi, 
pèrdua de dinamisme i implicació social, i multiplicació de les despeses pel manteniment dels serveis bàsics 
municipals. 

Augment del pes dels habitatges unifamiliars 

Al llarg dels darrers 20 anys s ha estès el model d ocupació en baixa densitat. L auge de les promocions 
privades d urbanització extensiva provoca un consum accelerat del sòl per respondre a una demanda creixent 
i molt variable, plena de contrastos adquisitius i diferències en la utilització dels habitatges com a residència 
principal o secundària. 

Situació estratègica del municipi a prop de la costa i als fluxos del turisme residencial 

Foixà se situa prop de la influència de Torroella de Montgrí i L Escala. La nova demanda de segona residència 
té preferències per entorns de caràcter rural de la plana empordanesa, propers i ben comunicats a la costa. 

Aquests nous fluxos potencials de població han de ser previstos, planificats i gestionats pels instruments 
d ordenació urbanística, els quals han de delimitar proporcionadament les àrees de creixement, decidir la 
intensitat d ocupació del territori, i fixar la càrrega total d habitatges. L oferta del parc d habitatges nous ha de 
satisfer prioritàriament la demanda local per a la primera residència, i contenir la càrrega de la segona 
residència externa. 

Notable repartiment dispers de la població en nuclis secundaris 

Gairebé les tres quartes parts dels habitatges del terme municipal de Foixà se situen fora del nucli principal, i 
es reparteixen de manera disseminada o preferentment concentrats en dos nuclis secundaris separats (St. 
Llorenç de les Arenes i la Sala). Les àrees de previsió del possible nou creixement residencial del municipi 
hauria de concentrar la pressió demogràfica al nucli principal i alliberar la resta, sinó augmentaria el risc 
d impactes territorials, socials i ambientals vinculats al model d urbanització difusa, que en general provoca 
més consum de sòl, major despesa energètica i més mobilitat en transport privat. 
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Risc de fractura i segregació social 

La concentració diferenciada dels sectors més i menys benestants de la població pot crear àrees urbanes 
socialment independents, i crear una marginació encara més gran dels col·lectius immigrants, els quals 
tendeixen a compartir pisos i ocupar-los densament. Aquests apilaments podrien generar problemes de 
convivència entre veïns i provocar la seva exclusió i marginació social.  
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4.3. Salut i benestar social 

4.3.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

La societat actual està experimentant transformacions demogràfiques, socials i econòmiques 
molt dispars i incisives, que plantegen reptes constants en el sistema públic d atenció 
sanitària i social del nostre país. Nous hàbits, esperança de vida més alta, noves estructures 
familiars, incidència de la interculturalitat, la precarietat econòmica o laboral, entre altres, 
incideixen de ple en la salut i el benestar de les persones, requereixen més i millor 
prevenció, educació i atenció. En aquest context, un criteri fonamental per on dirigir els 
esforços en la millora dels serveis sanitaris i assistencials es basa en: 

Desenvolupar la sanitat i l assistència social en un sistema sociosanitari integral, de qualitat, 
de proximitat, preventiva i a l abast de tothom. 

Això obliga a abandonar progressivament un model basat, d una banda, en l atenció mèdica 
estricta i, en l altra, en una assistència social restringida a la població més desafavorida. 
Concebre un servei a la qualitat de vida en el sentit més ampli, global i universal possible, 
permet emmarcar els objectius fonamentals per al territori del Baix Ter en salut, benestar i 
també seguretat ciutadana, consistents en: 

- Garantir una cobertura sanitària de qualitat a tota la població, adaptada a les noves 
necessitats, potenciant l àmbit d actuació preventiva i desenvolupant un model 
d'organització territorial pròxim a les demandes sanitàries de la ciutadania. 

- Articular i optimitzar els serveis i recursos en prevenció, atenció i promoció social per 
a la millora del benestar i la integració de la població sota els barems de l equitat, 
l accessibilitat i l eficiència tècnica en l oferta de les prestacions socials. 

- Disposar de més i millors mecanismes i efectius policials que assegurin una 
presència en el territori dirigida a incrementar la intervenció preventiva o d anticipació 
a actes delictius contraris a la pau i al benestar social en general.  
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4.3.2. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 

SANITAT 

Dependències territorials del Baix Ter en serveis sanitaris:  

Àrees bàsiques de salut

Farmàcia/ola

Consultori local
(d: dies h: hores)

Centre d'atenció primària

Centre hospitalari bàsic
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Torroella de Montgrí

CAP
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Verges

Bellcaire d'Empordà

Torroella de Montgrí

Pals
Palau-sator

Ullastret

Fontanilles

Gualta

Ullà

Parlavà

Serra
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Foixà
Ultramort
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de les Arenes

Figueres
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3 d
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2 d
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4 d
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31%

26%

10%  

6%

  5%

  5%  

4%  

3%  
3%

  7%

Altres

Genitourinari

Endocrines

Digestiu

Externes

M entals

Nerviós

Respiratori

Tumors

Circulatori 

Causes de defunció al Baix Ter segons  

la regió sanitària de Girona (any 2003):   

Taxa de mortalitat ( ) al Baix Ter segons  

municipis (període 2000-2004):  

Taxa Municipis 

5,2 Fontanilles 

5,2 Palau-sator 

6,8 Bellcaire d'Empordà 

7,9 Ullà 

8,6 Pals 

9,0 Ultramort 

9,6 Garrigoles 

9,6 Gualta 

9,6 Parlavà 

10,5 Verges 

11,3 Ullastret 

12,0 Vilopriu 

12,0 Jafre 

12,0 Rupià 

12,6 La Tallada d'Empordà 

12,6 Torroella de Montgrí 

12,6 Foixà 

12,9 Viladamat 

13,0 Colomers 

14,3 Albons 

16,8 Serra de Daró 

8,9 Baix Ter 

8,7 Catalunya 

  

BENESTAR SOCIAL 

Organització territorial i recursos humans al Baix Ter en serveis socials:    

Equips bàsics d'atenció social

La Bisbal d'Empordà

L'Escala

Torroella de Montgrí
Vilopriu

Viladamat

Albons

Colomers

Garrigoles

Jafre

Verges

La Tallada
d'Empordà

Bellcaire
d'Empordà

Torroella de
Montgrí

Pals
Palau-
sator

Ullastret

Fontanilles

Gualta

Ullà

Parlavà

Serra
de Daró

Rupià

Foixà
Ultramort

Educadores socials 1 1 1 

Treballadores familiars 3 1 3 

Treballadores socials 2 1 2 

Auxiliars administratives 1 1 1 

Atenció social 
primària 

Total 7 4 7 

Atenció a la infància i 
adolescència 6 s/d 6 

Atenció a la família 5  s/d 4 

Pla d'immigració 2  s/d 3 

Fisioteràpia 1  s/d 2 

Atenció social 
especialitzada 

Total 14  s/d 15 
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560

302

365

186

221

74

56

56

43

299

349

137

237

47

74

66

30

38

M ancances socials

Econòmiques

Salut i drogodependències

Laborals

Aprenentatge

Discapacitats

M altractaments familiars

Habitatge

Altres

Torroella de M ontgrí

La B isbal d'Empordà

Problemàtiques socials ateses al Baix Ter segons àmbit d actuació (any 2004):                

SEGURETAT CIUTADANA I VIÀRIA  

Organització territorial i indicadors de seguretat ciutadana i viària al Baix Ter:                           

Equips bàsics d'atenció so cial

L'Escala

La Bisbal E.
*Nivells de delinqüencia

Molt baix: 12 incidents/any, mitjana de 16 municipis
(mín. 4, màx. 22)
Baix: 44 incidents/any, mitjana de 3 municipis
Moderat: > 44 incidents/any, municipis litorals

Mossos d'Esquadra

Policia Local

Àrees bàsiques policials

Alt Empordà - Figueres

Baix Empordà - La Bisbal E.Vilopriu

Viladamat

Albons

Colomers

Garrigoles

Jafre
Verges La Tallada

d'Empordà

Bellcaire d'Empordà

Torroella de Montgrí

Pals
Palau-sator

Ullastret

Fontanilles

Gualta

Ullà

Parlavà

Serra de Daró

Rupià

Foixà

Ultramort

Nivells de delinqüència*             

Molt baix             

Baix             

Moderat

Accidents de trànsit             

Any 2002             

Any 2003             

Any 2004

11

1 1

21

1 1

1

21 8

4 2

11

1

7

6

6

8

42
6

6

8
2

6

6

6

7

8

67

9

Itineraris de proximitat
Visites gener - març 2006
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b) Diagnosi territorial 

Aquest apartat consta de diferents punts de diagnosi corresponents a les matèries de (a) 
salut, (b) benestar social i (c) seguretat ciutadana i viària del territori del Baix Ter.  

Salut 

Condicionants demogràfics. El Baix Ter presenta les particularitats d un territori amb 
ritmes d envelliment, població estacional i fenomen immigratori que requereix una 
adaptació i redimensió especial i constant del servei públic d assistència sanitària (ex. Pla 
integral d urgències per al reforç de personal durant l hivern i l estiu; Pla d immigració i 
cooperació, programes pels nous contextos socials Riscos de la llar per a les persones 
grans i Salut a casa; etc). 

Limitacions en l horari d atenció dels consultoris locals. La disponibilitat dels consultoris 
dels municipis de l interior del Baix Ter presenta l inconvenient, més o menys acusat, de 
la rigidesa dels dies i/o hores setmanals d atenció pública, per bé que hi hagin 
mecanismes pal·liatius (ex. recórrer a altres consultoris atès pel mateix metge/ssa de 
capçalera, requerir els serveis dels centres d atenció continuada i domiciliada). 

Millora en les prestacions de l assistència primària. Avanç notable en la dotació de més 
equipaments, instrumental i funcions dels centres d atenció primària (CAP), reforçant les 
capacitats assistencials i evitant els desplaçaments a centres hospitalaris. 

Bona opinió social del sistema sanitari. La Regió Sanitària de Girona, d on pertany el Baix 
Ter, rep dels usuaris una valoració positiva i superior a la mitjana catalana, avaluant 
aspectes com el tracte professional, el temps d espera de les visites, l atenció i confort 
hospitalari, etc.  

Motius reversibles en la pèrdua d anys potencials de vida. Les principals causes de morts 
prematures són els accidents de trànsit, els tumors de tràquea, bronquis i pulmó, les 
malalties isquèmiques del cor (homes) i el tumor de mama (dones). Per tant, es 
justifiquen les línies d actuacions en prevenció segons la detecció de riscos per a la salut. 

Causes de malaltia i defunció comunes. En el territori d estudi no es té constància d una 
afectació de malalties o d un risc d exposició a la salut pública anòmal. L única singularitat 
és el pes de les malalties cròniques (hipertensió arterial, cardiopaties, etc) en els 
municipis rurals, altrament atribuïble a l estructura de població envellida i que requereix 
una major freqüentació de consultes. 

Disfuncionalitats en l assignació dels centres d atenció primària i hospitalària. Els 
municipis del Baix Ter es distribueixen segons 6 centres d atenció primària i 3 hospitals 
bàsics. L organització i dependència territorial s estableix sota criteris de proximitat però 
no en tots els municipis coincideix amb l accessibilitat (transport públic), l assiduïtat dels 
desplaçaments (fluxos d atracció) o la localització d altres serveis públics (social, 
educatiu, administratiu).  
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Òptima atenció farmacèutica. Al Baix Ter li correspon 1.810 habitants/farmàcia, una 
proporció millor que en la regió sanitària de Girona i Catalunya (2.108 i 2.277 
respectivament). Hi ha 14 municipis sense aquest servei però amb farmàcies en 
municipis pròxims. El servei de guàrdia es garanteix amb la localització del farmacèutic o 
amb la complementarietat entre farmàcies de la mateixa àrea bàsica de salut.  

Benestar social 

Certa regionalització en els motius d assistència social. La vellesa, la infància, la família i 
la immigració són motius habituals en el conjunt del Baix Ter però, tanmateix, els casos 
d atenció a la gent immigrant són més propis dels municipis litorals mentre que els de 
dependència de la gent gran afecta especialment en els municipis de l interior. 

Augment de la demanda en prestacions socials. Creix el nombre d atenció a persones 
amb manca d autonomia personal, dificultat d integració, deficiències econòmiques i 
laborals, degradació de les relacions personals o altra problemàtica social, però sobretot 
les vinculades als processos migratoris i a l envelliment de la població actual. 

Adequació d una àmplia oferta en serveis socials. Dins l àmbit del Baix Ter, l atenció 
especialitzada inclou la posada en funcionament de diferents programes i projectes 
específics dins els serveis de fisioteràpia, atenció a les famílies, infància i adolescència, 
gent gran i immigrants. 

Gran quantitat i diversitat de problemàtiques socials ateses. Orientativament, els equips 
d atenció social de les àrees bàsiques de la Bisbal d Empordà1 i Torroella de Montgrí han 
tractat 3.140 casos de 9 àmbits d actuació diferents que integren 58 tipus de 
problemàtiques concretes (any 2004). 

Manca de recursos humans dels equips assistencials. Els professionals que operen al 
Baix Ter en els equips d atenció primària i especialitzada no són suficients per atendre 
correctament les demandes socials i els serveis que ofereixen. És particularment 
preocupant les limitacions en assistència a persones amb dependència. 

Dèficit d equipaments en benestar social. Sobretot en equipaments per a persones d edat 
avançada que, a més d incrementar el servei d atenció domiciliària, convé la dotació de 
centres de dia i de residències assistides de titularitat pública (110 i 199 places actuals, 
respectivament, en tota la comarca), amb possibilitat de mancomunar equipaments vist la 
necessitat comuna entre els municipis rurals. 

Vàlua de la solidaritat i assistència veïnal. Els valors de cooperació i ajuda en les 
relacions de veïnatge segueixen distingint els municipis de poca entitat demogràfica i, en 
aquest sentit, permet corregir dèficits o limitacions del sistema públic d atenció social.  

                                                

 

1 Inclou 5 municipis fora del Baix Ter: la Bisbal d Empordà, Corçà, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní, Forallac i la Pera. 
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Seguretat ciutadana i viària 

Cooperació entre les policies autonòmica i local. Les policies de Catalunya que operen al 
Baix Ter Mossos d Esquadra i Policia Local

 
disposen d un sistema de cooperació i 

col·laboració que garanteix el funcionament i desplegament coordinat en els municipis de 
competència compartida (Pals i Torroella de Montgrí). 

Necessitat de potenciar el model de policia proactiu i d apropament a la ciutadania. En els 
municipis sense policia pròpia, falten més efectius de Mossos d Esquadra per millorar els 
mecanismes de prevenció i proximitat. Fins el moment, els requeriments urgents i els 
serveis qualificats de no productius, sobretot els judicials, absorbeixen bona part del 
temps i dels recursos de la policia de la Generalitat. 

Iniciativa pionera i eficient dels itineraris de proximitat rural. Al Baix Ter i en tota la Regió 
Policial de Girona, aquest servei paral·lel al patrullatge ordinari i inspirat en la policia de 
barri dels nuclis urbans, marca la pauta a seguir per incrementar la qualitat de la tasca 
policial, cercant la complicitat del teixit social dels pobles, detectant situacions de 
preconflicte i, consegüentment, incrementant la sensació subjectiva de seguretat 
ciutadana. 

Baix nivell d incidència en seguretat ciutadana. Al Baix Ter, els fets delictius i les faltes en 
general són de molt poca gravetat i la recurrència també és mínima excepte a Torroella 
de Montgrí (amb puntes d intervenció estivals a l Estartit) que, amb tot, registra uns nivells 
de delinqüència per sota dels habituals en els municipis litorals catalans. 

En seguretat viària, baixa accidentalitat però més gravetat. En la xarxa viària interurbana, 
molt pocs accidents i un únic punt negre a la carretera de Parlavà a Torroella de Montgrí 
(2 accidents mortals, període 2002-2006). Tanmateix, creix notablement el nombre 
d accidents (de 6 a 27, període 2003-2004), el de vehicles implicats (de 9 a 27) i el grau 
de lesivitat (de 5 a 21 ferits). 
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4.3.3. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual 

Vegeu síntesi territorial (apartat 4.3.2).  

b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Potenciació del centre d atenció primària  

Els centres d atenció primària, i en particular el de Celrà pel nucli de Sant Llorenç de les Arenes i el de la 
Bisbal d Empordà per la resta del municipi, són objecte d una progressiva millora i ampliació de les seves 
funcions, amb una repercussió directa en la reducció dels desplaçaments als hospitals de Girona i Palamós. 

Suficient cobertura farmacèutica 

Foixà no disposa de farmàcia en el propi municipi però el servei es garanteix, complint els criteris de 
proximitat, entre les farmàcies de l Àrea Bàsica de Salut de Celrà i la Bisbal d Empordà. 

Bona acceptació del sistema sanitari 

Predomini d una valoració social positiva sobre l atenció, la professionalitat i, en conjunt, la qualitat del servei 
dispensat pel sistema sanitari, malgrat créixer les demandes i les expectatives per augmentar l accés als 
serveis i als avenços diagnòstics i terapèutics. 

Esforç per ampliar l oferta en serveis socials 

L equip d atenció social de la Bisbal d Empordà, amb cobertura a Foixà, assumeix uns àmbits d actuació molt 
heterogenis i porta a terme programes i projectes de prevenció, atenció i promoció social, apropiats i 
necessaris dins el territori que hi té competència. 

Solidaritat i assistència veïnal  

Unes relacions de veïnatge estretes garanteixen la cooperació i ajuda entre els habitants de Foixà, quelcom 
especialment valuós a l hora de corregir dèficits o limitacions en la cobertura del sistema públic d atenció 
social. 

Baix nivell de delinqüència i d accidentalitat  

En seguretat ciutadana, els fets delictius comesos a Foixà són menors i de poca recurrència segons les 
diligències trameses a la comissaria de la Bisbal d Empordà. En seguretat viària, el nombre d accidents de 
trànsit també és poc significatiu.  

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Centres sanitaris sense suficient accessibilitat 

Els desplaçaments al centre d atenció primària de la Bisbal d Empordà i als centres hospitalaris de Girona i 
Palamós han de ser garantits per a tota la població i, en especial, per a les persones de mobilitat limitada o 
amb dependència. 

Consultori local amb horari limitat  

La disponibilitat horària del consultori de Foixà és de 4 hores setmanals distribuïdes en 2 dies. Aquesta 
limitació en dies i sobretot hores causa inconvenients a la població per problemes de compatibilitat horària 
amb el treball, els estudis o altres obligacions. 
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Noves necessitats d atenció sociosanitària 

La immigració i l envelliment de la població són fenòmens a l alça a Foixà i resta dels municipis del Baix Ter. 
La detecció de problemàtiques associades a aquests fenòmens contemporanis requereix l atenció especial 
dels dispositius assistencials socials i sanitaris. 

Manca de cobertura i de personal en assistència social 

L equip d atenció social de la Bisbal d Empordà comprèn 21 professionals (7 d atenció primària i 14 
d especialitzada) a disposició de 11 municipis. Els recursos humans són insuficients per cobrir correctament 
les necessitats actuals, tant les que són ateses (1.863 problemàtiques, any 2004) com les que no ho poden 
ser per no pertànyer als col·lectius més desafavorits. 

Dèficit en equipaments d assistència social 

Sobretot, la dotació d un centre de dia o d una residència assistida es revela com a una infraestructura a 
planificar a escala local o supramunicipal, vist el nou context demogràfic i sociològic que experimenta Foixà i la 
resta de municipis del territori del Baix Ter. 

Absència d una policia propera als ciutadans  

És necessari assegurar una tasca policial dels Mossos d Esquadra pròxima i interactiva amb el teixit social del 
municipi, que previngui de situacions conflictives i, en definitiva, incrementi la sensació subjectiva de seguretat 
entre els seus habitants. Per tant, els itineraris de proximitat rural s han de potenciar i dimensionar molt més.  
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4.4. Educació 

4.4.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

El desenvolupament sostenible és aquell que procura satisfer les necessitats de la 
societat actual sense comprometre les capacitats de desenvolupament de les futures 
generacions. Significa la recerca d una evolució ambientalment equilibrada, socialment 
justa, econòmicament racional i culturalment plural de tots els territoris. En aquest sentit, 
l educació hauria de ser un instrument de conscienciació social, que orienti l activitat 
personal i col·lectiva en un entorn sostenible, o sigui, que contribueixi a una correcta 
percepció de l estat del món, generi actituds i comportaments responsables i prepari les 
persones per a la presa de decisions fonamentades (Aikenhead, 1985). Es tracta, en 
definitiva, de formar ciutadans i ciutadanes conscients dels riscos socials i ambientals 
emergents de contribució humana, que han de resoldre s amb l establiment d unes 
mesures polítiques, educatives i tecnològiques d àmbit local ben integrades, i sempre des 
de perspectives d eficiència i compromís global. 

En aquest context de nous reptes socials i educatius, les Nacions Unides, designant la 
UNESCO com a organisme executor, està impulsant la Dècada de l Educació pel 
Desenvolupament Sostenible (2005-2014), amb l objectiu principal de promoure 
l educació com el fonament d una societat més viable per a la humanitat, que integri el 
desenvolupament sostenible en el sistema d ensenyament escolar a tots els nivells , i que 
proporcioni una visió general de les repercussions de l actual canvi social i crisi ambiental 
derivades dels nous processos demogràfics, econòmics, tecnològics i polítics que 
resulten de l activitat humana, i intensifiquen les fragilitats del medi natural i l equilibri de 
les relacions socials, i vulneren el seu equilibri ambiental. Aquesta proposta intensificarà 
la cooperació internacional a favor de l elaboració i de la posada en comú de pràctiques, 
polítiques i programes innovadors d educació pel desenvolupament sostenible . 

Per això, cal assumir un compromís comú amb l objectiu que tota l educació, tant la 
formal (des de l ensenyament infantil fins a la Universitat) com la no reglada (iniciatives 
públiques i privades, mitjans de comunicació,...) proporcionin una percepció adient dels 
problemes i fomenti valors i actituds favorables a un desenvolupament sostenible. 

En aquest marc internacional, des de l any 2000, el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya desenvolupa l Estratègia Catalana d Educació Ambiental 
(ECEA), un pla de funcionament participatiu, socialment obert i integrador, que pretén 
definir les línies estratègiques i les actuacions necessàries per millorar l educació 
ambiental i la seva rellevància com a projecte comunitari, que asseguri la formació de tots 
els sectors de la societat en els principis de la cultura de la sostenibilitat.  

Els objectius de la component educativa en el model de la sostenibilitat són a) 
formar sense exclusions persones responsables amb un fort compromís social, b) a partir 
de la creació de centres educatius reglats i no reglats que fomentin la cohesió, integració, 
cooperació i convivència social i, alhora, siguin espais de formació didàctica i adients per 
a la preparació i la inserció professional dels alumnes, així com hauria c) d adequar-se un 
model d ensenyament adaptat a la nova realitat social i ambiental, i definitivament, d) que 
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el sistema educatiu en general hauria de transmetre uns procediments, actituds i valors 
socials que ajudin a sostenir un clima d igualtat en els drets al benestar de tots els 
col·lectius de la societat. 

Per això es requereixen estratègies educatives/formatives de planificació i gestió local 
amb l objectiu de comprometre s a desenvolupar una consciència ciutadana sobre la 
necessitat i la possibilitat de la sostenibilitat, a partir d unes opcions que generin la 
creixent implicació social al procés del desenvolupament local i sostenible, que són: 

- el repartiment equiparat dels recursos i les possibilitats educatives sobre el territori, 

- l enfortiment dels centres escolars com a espais de cohesió, d integració, 
d interpretació i de comunicació com a bases per a la participació social i col·lectiva, 

- la promoció de la voluntat comuna a la cohesió social fomentant la igualtat 
d oportunitats en l educació bàsica i la formació personal, sense gestos d exclusió i 
discriminació social, 

- la formació ambiental de professionals de l educació, responsables polítics, tècnics i 
administratius, capaços d actuar per a un desenvolupament més sostenible, 

- la impulsió de canals de difusió per a campanyes informatives i de conscienciació 
ambiental amb cobertures a tots els sectors de la societat, 

- els acords i esforços de cooperació entre la comunitat educativa, el teixit associatiu i 
els responsables d activitats de formació no reglada, i 

- la integració de la formació ambiental en el model d ensenyament.  

Per donar respostes actives al conjunt de les noves circumstàncies socials i ambientals, 
avenir-se als objectius i mesures anteriors per a la sostenibilitat en l educació, i contribuir 
d aquesta manera al funcionament sostenible del Baix Ter, ha d admetre s la necessitat 
d una major autonomia funcional dels municipis a partir d un model de gestió que 
garanteixi la correcta ordenació i evolució territorial de l àmbit educatiu, o sigui, una 
optimització regional de recursos i iniciatives educatives, una revisió constant i adaptada 
dels mètodes d aprenentatge i la seva eficiència, una formació personal i acadèmica de 
qualitat, un impuls de les sensibilitats en temes mediambientals, i sobretot, una garantia a 
l accés universal de la població a les capacitats i formes de l educació, sense exclusions. 
D aquesta manera es consolida adequadament el servei de l activitat educativa al conjunt 
de la població local, i s integra als valors del seu entorn rural, els quals permetran reforçar 
les identitats locals i, per tant, la preservació del medi més proper. 

En aquesta línia de treball, dins el règim normatiu a Catalunya, el Pacte Nacional per a 
l Educació (2006), que ha de ser la base per a la futura llei catalana d educació, fomenta 
un sistema educatiu orientat per la igualtat d oportunitats, l equilibri territorial i la cohesió 
social. Pretén augmentar les possibilitats d autonomia dels centres per ser el lloc on es 
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concreten els processos educatius, amb l objectiu d assolir una millora de la qualitat i 
l equitat del sistema, que sigui capaç d atendre les noves demandes de l entorn escolar i 
social, i pugui trobar respostes més flexibles i adequades a un context social canviant. 

Finalment es poden afegir referències més específiques a les capacitats i millores 
d intervenció legislativa de l administració catalana en el marc de l educació per a la 
sostenibilitat: 

- integrat als principis de la Dècada de l Educació pel Desenvolupament Sostenible (2005-
2014), la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, a partir del Decret 68/2004 de 20 de gener d assignació de competències i 
funcions de diferents departaments de l administració de la Generalitat, té la capacitat de 
promoure i coordinar plans i programes d investigació i de formació ambientals, que 
fomentin la implicació de tots els agents socials als processos pel desenvolupament 
sostenible. 

- actualment s estan debatent les bases per a la futura Llei d Educació permanent de 
Catalunya avui encara es parteix de la Llei 3/1991 de 18 de març, de formació d adults , 
que ha de garantir el dret a la formació bàsica, a la preparació professional, a les 
oportunitats educatives per a millores laborals, i a la formació i l enriquiment personal, que 
han de permetre la cohesió social en els territoris. Es procura que el conjunt del sistema 
educatiu sigui més flexible, obert i adequat a les necessitats i expectatives dels amplis i 
diversos col·lectius de la societat.  

En definitiva, en el conjunt d aquesta diagnosi es revisen les formes del funcionament 
sostenible de l activitat educativa al Baix Ter, des de la mateixa organització territorial 
de les estructures de l educació reglada, fins a les capacitats generals de 
desenvolupar mecanismes per a la formació permanent i l educació ambiental del 
conjunt de la societat, així com les maneres d assolir un clima d igualtat 
d oportunitats de les persones en l accés i evolució a l educació, que fomenti la 
cohesió i el benestar social.  

4.4.2. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 

Organització territorial de l activitat educativa 

A l àmbit del Baix Ter hi ha un total de 19 centres escolars que acullen el conjunt de les etapes 
educatives bàsiques. A part, al llarg dels darrers vuit anys s han tancat tres escoles rurals, que 
ampliaven més satisfactòriament la cobertura territorial dels serveis educatius. Les unitats 
territorials de gestió de les escoles rurals són les Zones Escolars Rurals (ZER), i n hi ha tres a la 
zona del Baix Ter. 
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Distribució territorial dels centres escolars  

Vilopriu

Viladamat

Albons

Colomers

Garrigoles

Jafre
Verges

La Tallada
d'Empordà

Bellcaire
d'Empordà

Torroella de
Montgrí

Pals

Palau-
sator

Ullastret

Fontanilles

Gualta

Ullà

Ultramort

Parlavà

Serra de
Daró

Rupià

Foixà

Llar d'infants

Centre d'Educació Infantil i Primària

Institut d'Estudis Secundaris

Centre públic

Centre privat
Nombre d'alumnes (curs 2005/06)

Pb

Pv

Escola rural tancada recentment (any) Pb 33

Pv 50

Pv 50

Pb 173

Pb 530

Pb 538

Pb 116

Pb 7

Pb 57

Pb 14

Pb 33

Pb 24

Pv 653

Pb 61

Pv 27

Pb 184

Pb 10

Pb 27

Pb 40

(2000)

(2000)

(1998)

ZER Montgrí ZER L'Empordanet ZER Tramuntana  

La organització de l activitat educativa segueix un model de relacions espacials de dependència 
entre la població escolar del conjunt de l àmbit del Baix Ter i els municipis que disposen de centres 
educatius.  

Centres escolars assignats a cada municipi pel desenvolupament de l activitat educativa 

Vilopriu

Viladamat

Albons

Colomers

Garrigoles

Jafre

Verges

La Tallada
d'Empordà

Bellcaire
d'Empordà

Torroella de
Montgrí

Pals
Palau-
sator

Ullastret

Fontanilles

Gualta

Ullà

Ultramort

Parlavà

Serra de
Daró

Rupià

Foixà

CEIP La Branca d'Albons

CEIP Puig Rodó d'Ullà

CEIP L'Estany d'Ullastret

CEIP Quermany de Pals

CEIP Puig Segalà de Viladamat

CEIP El Rajaret de Bellcaire d'Empordà

CEIP Joan de Margarit de la Bisbal d'Empordà

CEIP Francesc Cambó i Batlle de Verges

CEIP Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí

CEIP Els Terraprims de Camallera

Assignacions municipals

CEIP Portitxol de L'Estartit

CEIP Les Moreres de Flaçà

CEIP Sant Jordi de Sant Jordi Desvalls

Assignacions a nuclis urbans

Educació infantil i primària

Vilopriu

Viladamat

Albons

Colomers

Garrigoles

Jafre

Verges

La Tallada
d'Empordà

Bellcaire
d'Empordà

Torroella de
Montgrí

Pals
Palau-
sator

Ullastret

Fontanilles

Gualta

Ullà

Ultramort

Parlavà

Serra de
Daró

Rupià

Foixà

IES Montgrí de Torroella de Montgrí

IES El Pedró de L'Escala

IES Francesc Martí de Carreres de Palafrugell

IES La Bisbal de La Bisbal d'Empordà

Educació secundària

Gaüses

St. Llorenç de
les Arenes

L'Estartit  
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A part dels centres que pertanyen al mapa escolar de la zona, s utilitzen altres centres externs al 
Baix Ter per a desenvolupar les etapes acadèmiques i la formació professional.  

Característiques de la població escolar i dinàmiques temporals i espacials 

Amb relació a la població escolar del Baix Ter, les dades disponibles més recents i amb més 
detalls d informació pertanyen al curs acadèmic 2004/05.  

Ed. Infantil Ed. Primària ESO FP BAT 
Àmbit 

Púb Priv Púb Priv Púb Priv Mitjà Sup Púb Priv 
Total 

Baix Ter 401 74 734 220 493 187 57 28 151 52 2.409 

Font: Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Delegació Territorial de Girona, 2005.  

               Evolució matriculats segons nivell educatiu                                          Evolució matriculats segons escola rural/urbana         

Font: Direcció de cadascun dels  centres educatius, 2006.   

Distribució territorial de la població escolar 

Vilopriu

Viladamat

Albons

Colomers

Garrigoles

Jafre

Verges

La Tallada
d'Empordà

Bellcaire
d'Empordà

Torroella de
Montgrí

Pals
Palau-
sator

Ullastret

Fontanilles

Gualta

Ullà

Ultramort

Parlavà

Serra de
Daró

Rupià

Foixà

De 0 a 35

De 35 a 70

De 70 a 105

De 105 a 140
De 140 a 175
De 175 a 210
Més de 210

Nombre total alumnes

1.385

189
44

28

20

23

9
21
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L activitat educativa s organitza en una xarxa regional de centres escolars que acull moviments 
d interdependència espacial dins el territori del Baix Ter.  

Fluxos de mobilitat de la població escolar 
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Gairebé el 70% de la població escolar va estudiar en algun centre del seu propi municipi, però 
aquesta proporció es capgira (32%) quan no s inclou Torroella de Montgrí.  

Lloc d estudi de la població escolar del Baix Ter segons nivells educatius 

                                  Amb Torroella de Montgrí                                 Sense Torroella de Montgrí          

Al Baix Ter, el compliment de les assignacions territorials de les places escolars als alumnes de 
cada municipi són variables segons els nivells educatius. En general, només en un 11% no es 
respecten aquestes determinacions, i el percentatge es dobla si no es considera Torroella de 
Montgrí. D altra banda, pel conjunt del Baix Ter, el 23% dels alumnes es matriculen en centres de 
titularitat privada. 
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Població escolar segons titularitat del centre d estudi 

                                  Amb Torroella de Montgrí                                       Sense Torroella de Montgrí       

La intensificació dels fluxos migratoris a la zona del Baix Ter durant els darrers anys té una 
repercussió directa als centres educatius. Durant el curs 2004/05 les escoles del Baix Ter van 
acollir 91 alumnes estrangers, i al curs següent fins a 122.  

Població escolar immigrant total en el conjunt dels centres escolars      

El sistema de dependències espacials en l activitat escolar al Baix Ter genera una mobilitat 
obligada, vertebrada actualment per 11 línies de transport escolar col·lectiu.  

Línies de transport escolar col·lectiu 
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Educació no reglada i educació ambiental 

El percentatge de població sense estudis representa el 10,8%, pocs punts per sota de les xifres 
del conjunt de Catalunya. Les iniciatives per a la formació d adults són molt positives per 
augmentar els nivells d instrucció de la població.  

Nivell d instrucció dels municipis del Baix Ter      

Font: Padró d habitants dels corresponents Ajuntaments del Baix Ter, 2005.  

Fora de l oferta escolar reglada existeixen altres opcions de formació permanent per al conjunt de 
la població, representades amb cursos i activitats d iniciativa pública i privada.  

Distribució dels centres i cursos de formació no reglada 
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La sensibilitat per l educació ambiental i la necessitat d integrar-la a la formació continuada de la 
població, es canalitza bàsicament amb l activitat de les escoles, els centres d educació ambiental, 
les revistes municipals i els butlletins informatius, les iniciatives de la mateixa administració i 
associacions locals, les ordenances municipals i les pàgines web.  
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Recursos i formes potencials d impulsió de l educació ambiental 
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b) Diagnosi territorial 

El mapa escolar, com a eina bàsica d ordenació i gestió, determina una bona 
organització territorial de l activitat educativa al Baix Ter, basat en un sistema nodal de 
dependències espacials entre la població escolar i els centres educatius de la zona, que 
es distribueixen d acord amb el repartiment desigual dels alumnes sobre el territori. Tot i 
aquesta clara i proporcional correspondència entre el nombre de la població escolar i la 
disponibilitat de recursos escolars, la qualitat de l ensenyament i les formes sostenibles 
de desenvolupar l activitat educativa haurien de ser els valors a tenir en compte a l hora 
d organitzar el sistema i la trama educativa, sobretot en un entorn principalment rural com 
el Baix Ter. Per això, és important millorar l autonomia funcional de l educació en els 
entorns rurals, sense subjectar-se rígidament a criteris quantitatius a l hora de valorar i 
respondre a les demandes escolars. 

Els centres escolars de Verges i Torroella de Montgrí assumeixen la centralitat 
funcional de l ensenyament al Baix Ter. Dins l etapa escolar d infantil i primària, el CEIP 
Francesc Cambó i Batlle de Verges matricula alumnes de 9 municipis (Verges, 
Garrigoles, La Tallada d Empordà, Colomers, Jafre, Foixà, Ultramort, Rupià i Parlavà), i el 
CEIP Montgrí rep estudiants del mateix municipi, així com de Gualta, Fontanilles i Serra 
de Daró. La resta de centres, majoritàriament pertanyents a Zones Escolars Rurals, 
donen resposta a la pròpia demanda escolar. A part, els municipis de Viladamat, Vilopriu i 
Palau-sator depenen de centres externs a l àmbit d estudi, i també hi ha petits nuclis 
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rurals (Gaüses a Vilopriu i St. Llorenç de les Arenes a Foixà) que difereixen de les 
dependències escolars del municipi on pertanyen per raons de proximitat a un altre centre 
escolar. El nucli de l Estartit, dins de Torroella de Montgrí, amb una evident entitat 
demogràfica, també disposa de centre propi per respondre a les necessitats educatives 
de la seva població. 

Pels estudis de secundària (obligatòria i opcional), la dependència de la població escolar 
es restringeix bàsicament a l Institut de Torroella de Montgrí, i tanmateix pocs municipis 
(Vilopriu, Viladamat, Albons, Pals, Ullastret i Palau-sator) depenen de centres externs 
(L Escala, La Bisbal d Empordà i Palafrugell). 

Les assignacions territorials de les places escolars, decidides pel Departament 
d Educació, segueixen bàsicament criteris de proximitat geogràfica, sobretot 
d accessibilitat viària, i reprodueixen també, a escala regional, els àmbits funcionals de la 
resta de serveis bàsics per a la població del Baix Ter. En general es respecten 
notablement aquestes decisions administratives pel conjunt de les etapes educatives 
inicials, sobretot pels estudis d infantil (95%), primària (90%) i ESO (95%). Però si es 
descompta Torroella de Montgrí, amb molta influència a l anàlisi estadística del conjunt 
del Baix Ter, les proporcions del compliment de les assignacions disminueixen al 82, 75 i 
87% respectivament. Mentre els municipis petits que disposen de centre escolar són 
capaços de retenir la seva població escolar, els que no tenen escola, obligats a la 
mobilitat, canvien amb més facilitat de centre extern per a l estudi. D aquesta manera, 
l àmbit més rural del Baix Ter supera la mobilitat obligada que ja contempla el mapa 
escolar, i provoca desplaçaments evitables destí diferent i alhora més lluny a l assignat . 

En el seu conjunt, fins a gairebé el 40% dels estudis de batxillerat són cursats fora del 
centre escolar i municipi que se ls ha assignat, ja que s opta per continuar els estudis no 
obligatoris a centres externs al Baix Ter, especialment a instituts de la ciutat de Girona. 

A part, s han consolidat les opcions dels estudis en centres privats, sobretot a l escola 
Sant Gabriel de Torroella de Montgrí, i a centres de fora del Baix Ter. En general, el 23% 
dels alumnes es matriculen en escoles privades. Pel que fa als estudis de batxillerat, que 
aglutinen els alumnes que menys responen favorablement al centre i àmbit assignat, el 
68% de la població escolar estudia en escoles privades. Si no es considera Torroella de 
Montgrí, aquesta proporció es redueix al 58%. Pel cas de l ensenyament secundari 
obligatori (ESO), quan s opta per estudiar fora del centre assignat, les preferències són 
majoritàriament per escoles privades (90-95% tant si es compta amb Torroella de Montgrí 
com si no), per a l educació primària aquest valor baixa fins el 68% (84% si es considera 
Torroella), i per a l educació infantil el pes dels centres privats s aproxima al 75%, encara 
que disminueix fins el 38% quan no s inclou la població escolar de Torroella de Montgrí. 

La valoració en general positiva del mapa escolar vigent i de l eficiència del seu 
desplegament sobre el Baix Ter, no inclou l anomalia de Palau-sator, que té la població 
escolar d infantil i primària assignada a un CEIP de La Bisbal d Empordà, però la majoria 
estudia al centre públic de Torroella de Montgrí, municipi amb el qual s estableixen més 
relacions funcionals. 
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La distribució territorial de la població escolar respon a les evolucions socials, 
demogràfiques i econòmiques del territori, que expliquen la centralització i litoralització de 
la població al Baix Ter. El model actual de desenvolupament local retalla les oportunitats 
socials (habitatge,...), no estimula les iniciatives econòmiques locals, desmesura les 
intervencions urbanístiques i renuncia als valors identitaris dels pobles. Aquests factors 
afavoreixen el despoblament rural en els segments de població més joves, i no ajuda a 
compensar les tendències generalitzades de l envelliment demogràfic a la zona rural del 
Baix Ter. Aquestes dinàmiques ja han provocat el tancament recent de tres escoles rurals 
pertanyents a la ZER de L Empordanet (Foixà i Parlavà) i del Montgrí (Gualta). 

El nombre d alumnes matriculats als centres del Baix Ter ha augmentat positivament i de 
manera gradual i sostinguda al conjunt dels centres i per a tots els nivells educatius, una 
tendència que també s observa clarament a les escoles rurals existents al territori, les 
quals han guanyat un pes social i educatiu molt significatiu al llarg dels darrers cinc anys. 
Les escoles rurals ajuden a vertebrar i equilibrar el territori, a descentralitzar l activitat 
educativa, i a valoritzar la qualitat dels entorns i les identitats rurals. El paper territorial i 
social d aquests centres és imprescindible. La pèrdua d escoles rurals ha frenat les 
capacitats de respondre més localment a les necessitats educatives del territori i no ha 
pogut mantenir ni consolidar àmbits regionals més petits amb independència educativa. 

En aquest marc, ha estat fonamental la creació prou recent de casalets-guarderies 
municipals en pobles (Albons, Bellcaire d Empordà i Ullastret) que disposen de centres 
escolars rurals, perquè han ajudat a donar continuïtat al procés de formació educativa 
dels alumnes en el mateix municipi, on es mantenen bones relacions de cooperació i 
intercanvi de coneixements entre centres per a la millora de la qualitat de la docència i els 
rendiments escolars. A part, aquests centres amplien la cobertura dels seus serveis de 
formació cap als municipis del seu entorn sense escola bressol o servei similar, i ajuden a 
crear unes sinèrgies regionals molt positives. Alhora, aquests centres garanteixen els 
mitjans educatius més adequats per a la rutina diària dels infants en el seu aprenentatge, 
alhora que destaca la voluntat per integrar la participació i l acostament de les famílies al 
procés formatiu dels nens i nenes. 

Cal comentar que es donen disfuncions en el mapa escolar amb les assignacions a 
centres externs de municipis que no disposen d escola bressol, i això obliga a repartir la 
seqüència de la formació educativa en diferents municipis. Per exemple, els nens/es de 
Viladamat estan assignats al CEIP del mateix municipi, però aquest no disposa d escola 
bressol, i per tant els infants han de ser matriculats a altres centres veïns. A Ullà es 
reprodueix el mateix, però la seva proximitat i estreta dependència amb Torroella 
minimitza molt aquest desajustament. És molt important que l ordenació i la gestió del 
moviment escolar contempli o afavoreixi la integritat del procés formatiu en un mateix 
municipi, ja sigui en el propi o en un d extern per assignació obligatòria per manca de 
centre escolar. 

Una mica més de la meitat de les escoles bressol són privades, però aquesta proporció 
es capgirarà amb la construcció prevista d un centre públic al nucli de Torroella de 
Montgrí, fins ara sense cap escola d aquesta especialitat de titularitat pública, i està 
resultant molt necessària per absorbir l actual demanda creixent de places. L augment 
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progressiu d aquesta demanda al conjunt del Baix Ter posa en evidència la insuficiència 
del nombre d escoles i places pels propers anys. 

D altra banda, dins l evolució del nombre de matriculats, cal comentar que l escola Sant 
Gabriel de Torroella de Montgrí ha perdut alumnes progressivament, encara que de 
manera poc significativa, a causa sobretot de la nova possibilitat acadèmica i professional 
que ofereixen els cicles formatius, que han estat revaloritzats pels centres de secundària, 
i han guanyat un especial reconeixement social i laboral. 

Del que deriva de les dependències espacials és la generació de fluxos de mobilitat 
obligada de la població escolar. El Baix Ter disposa, en general, d una bona oferta de 
transport escolar col·lectiu, gestionat públicament pels Consells Comarcals de l Alt i el 
Baix Empordà, tot i que la no coincidència dels horaris de classe entre els cursos de 
batxillerat i la resta, els primers utilitzen molt residualment el bus escolar. 

L oferta de l educació no reglada presenta molta irregularitat en la distribució, el grau de 
funcionament, la freqüència, i la voluntat d organització de les iniciatives educatives a la 
zona del Baix Ter. Municipis com Torroella de Montgrí i Pals, amb més capacitat i 
disponibilitat tècnica, humana, econòmica i infraestructural, solen mantenir un règim prou 
estable d oferta d activitats i cursos de formació personal i professional al llarg de l any, 
i en canvi a la resta de municipis la seva organització és més limitada, amb pocs cursos 
en alguns casos i cap en d altres, provocant un dinamisme formatiu molt tímid. 

D altra banda, en un bon nombre de casos, s organitzen cursos d aprenentatge del català 
per a persones immigrants (Gualta, Pals, Rupià, Ullà, Verges i Viladamat), amb l objectiu 
de facilitar la integració dels nouvinguts a la vida social i cultural del municipi i del país. 

Aquests cursos resolen dèficits generals de reciclatge formatiu, d impuls de l educació 
permanent, de la formació personal i, en definitiva, augmenten les possibilitats 
d integració, comunicació i cohesió social. Una oferta educativa ben adaptada a les 
necessitats locals asseguren la seva bona acceptació, complementen la formació integral 
de la població i fomenten la vitalitat, la relació i la convivència de la ciutadania. 

El conjunt del municipis del Baix Ter disposen d una bona mostra de recursos potencials 
per a la impulsió de l educació ambiental, tot i que en alguns casos la seva abundància i 
producció no és molt generosa. 

El conjunt de les escoles han integrat en general la formació ambiental en els projectes 
educatius, i complementen les obligacions curriculars amb sortides a l exterior per ampliar 
el coneixement i la valoració dels entorns locals, així com la organització d activitats de 
sensibilització ambiental. Alhora, molts centres s adhereixen a programes ambientals de 
promoció supramunicipal, i ajuden a estimular les bones relacions dels centres i dels 
alumnes amb el medi ambient. Molts centres aprofiten la conjuntura durant l activitat 
docent per fomentar la sensibilització mediambiental als alumnes. 

Pel conjunt de la població, existeixen irregularment canals de difusió escrita per emetre 
notícies i informacions de rellevància ambiental. Molt pocs municipis organitzen 
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excursions i activitats d iniciativa municipal per a la població que ajudin a descobrir-los les 
singularitats culturals, ambientals i paisatgístiques de l entorn local i regional. 

Tots el Ajuntaments han signat convenis amb els corresponents Consells Comarcals per 
a promoure bones pràctiques de reciclatge dels residus, però només alguns s han adherit 
a altres campanyes d interès ambiental com la utilització de la deixalleria mòbil i la 
recollida de la matèria orgànica. Tanmateix, alguns municipis fomenten la preocupació i el 
compromís per a la millora ambiental a través d ordenances municipals reguladores 
(predominen les vinculades amb el tractament dels fems i purins, l aigua i el soroll).  

4.4.3. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual 

Dependències territorials de l activitat educativa 

Disponibilitat de centres i equipaments escolars: 

 

Educació infantil (primer cicle): no en disposa  

Educació infantil (segon cicle): assignat a CEIP Francesc Cambó i Batlle de Verges 
(el nucli de St. Llorenç de les Arenes ho està al CEIP Les Moreres de Flaçà)  

Educació primària: assignat a CEIP Francesc Cambó i Batlle de Verges (el nucli de St. 
Llorenç de les Arenes ho està al CEIP Les Moreres de Flaçà)  

Educació secundària: assignat a l IES Montgrí de Torroella de Montgrí  

Fins a l any 2000, Foixà va disposar d un centre d educació infantil i primària, el qual pertanyia a la 
Zona Escolar Rural de l Empordanet. 

Avui existeixen escoles rural en municipis del Baix Ter amb una població escolar (Ullastret, 28) 
similar a la de Foixà (23).  

Matriculacions a centres escolars externs al centre assignat (curs acadèmic 2004/05)  

Cicle acadèmic Centre (nombre alumnes), lloc 

Primària 
Col·legi Sant Gabriel (2), Torroella de Montgrí 
CEIP Portitxol (1), L'Estartit 
Cor de Maria (1), La Bisbal d'Empordà 

ESO Bell-lloc del Pla (1), Girona 
Escola La Salle (1), Girona 

Batxillerat Col·legi Sant Gabriel (1), Torroella de Montgrí 
IES La Bisbal (1), La Bisbal d'Empordà 
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Característiques de la població escolar i dinàmiques espacials 

Les dades de les taules pertanyen al curs acadèmic 2004/05 

Població escolar segons nivells educatius  

FP 
Ed. Infantil Ed. Primària ESO 

Mitjà Superior

 
BAT Total 

4 8 7 0 1 3 23 

Població escolar segons la seva matriculació dins o fora del propi municipi  

Educació Infantil Educació Primària ESO BAT 
Dins Fora Dins Fora Dins Fora Dins Fora 

0 4 0 8 0 7 0 3 

Població escolar segons la seva matriculació dins o fora de l àmbit assignat  

Educació Infantil Educació Primària ESO BAT 
Dins Fora Dins Fora Dins Fora Dins Fora 

4 0 4 4 5 2 2 1 

Població escolar segons la seva matriculació en centres públics o privats   

Foixà s inclou en dues parades de les rutes del transport escolar col·lectiu:  

 línia Foixà > CEIP Francesc Cambó de Verges  

 línia Foixà > IES Montgrí de Torroella de Montgrí  

Educació no reglada i educació ambiental 

Foixà disposa d una oferta escassa de cursos i activitats organitzades per a la formació 
continuada de la població: 

Cursos anys 2004 i/o 2005: 1 curs de cuina  

Nivell d instrucció de la població (2005)      

Font: Padró d habitants de l Ajuntament de Foixà, 2005. 

Educació Infantil Educació Primària ESO BAT 
Pública Privada Pública Privada Pública Privada Pública Privada 

4 0 5 3 5 2 2 1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Altres titulacions mitjanes Arquitecte o enginyer tècnic Batxiller, FP 2n grau
Batxiller elemental, EGB Batxillerat superior, BUP Diplomats escoles universitàries
Doctorats i postgraus Ensenyament primari incomplet FP primer grau
FP segon grau, mestratge industrial Graduat escolar o equivalent Llicenciat universitari
No especif icat No sap ni llegir ni escriure Sense estudis
Titulats superiors no universitaris Titulació inferior al graduat escolar
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El CEIP Francesc Cambó de Verges, el de referència de Foixà segons assignació, contribueix a 
l educació ambiental de la població escolar. Actualment s integra als programes del Projecte Rius 
i al projecte Coneixement del territori. A part, anualment es programen activitats i pràctiques medi 
ambientals dins la trama educativa de l àrea de les ciències naturals. 

Existeixen recursos potencials per a l impuls de l educació ambiental a Foixà.   

Centres escolars: no en disposa   

Revista municipal/ Butlletí informatiu: no en disposa  

Iniciatives municipals/comarcals: campanya de recollida selectiva dels residus sòlids 
urbans, i campanya d utilització de la deixalleria mòbil  

Associació d interès ambiental: no en disposa  

Ordenances municipals amb regulació ambiental: Reglament de Serveis núm. 4 
regulador del Servei Municipal de recollida de deixalles  

Pàgina web: www.ddgi.cat/foixa  

b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

El mapa escolar com a eina de gestió i planificació permanent de l activitat educativa 

L actual mapa escolar garanteix el desenvolupament favorable de l activitat educativa d acord amb un model 
de relacions espacials de dependència, i alhora admet la seva revisió des de perspectives globals pel 
conjunt del Baix Ter, amb l objectiu de crear més autonomies locals i proporcionar opcions que evolucionin 
cap a la sostenibilitat social i territorial. 

Dependència a una bona i propera oferta escolar reglada 

L assignació al CEIP Francesc Cambó i l existència d una escola bressol a Verges, assegura la continuïtat 
del procés educatiu dels 0 fins els 12 anys en el mateix municipi, i força a prop de Foixà. 

Suficiència tècnica, material i humana en el centre escolar de referència 

L escola de Verges disposa de recursos tècnics, materials i humans suficients per a desenvolupar 
correctament l activitat educativa, tot i que hauran d adequar-se nous espais per acollir el conjunt de la 
demanda escolar prevista. 

Existència d un entorn natural proper de rellevància ambiental, ecològica i paisatgística 

La utilització del paisatge local com a recurs i àmbit didàctic ajuda a diversificar el mètode docent, a 
despertar les inquietuds dels alumnes per les problemàtiques ambientals, a valorar el nostre entorn natural i, 
en definitiva, a garantir la preservació d espais no protegits, però també fràgils. El reconeixement de les 
identitats locals ajuda a crear i/o ampliar la conscienciació i contribució ambiental. 

Aquests espais poden ser objecte i llocs sistemàtics de treball de les escoles més properes amb l objectiu 
d integrar el medi natural a l activitat didàctica. Esdevindria una pràctica molt ben acceptada per l alumne. 

Ús extensiu del transport escolar col·lectiu 

Gairebé la totalitat dels alumnes utilitzen la línia de transport que proporciona el Consell Comarcal del Baix 
Empordà fins als centres públics assignats.  

http://www.ddgi.cat/foixa


160 Document 2. Diagnosi

 

Agenda 21 del Baix Ter 

Existència d ordenances municipals pel control de pràctiques insostenibles 

Existeix una normativa municipal per regular activitats i usos que poden afectar la qualitat ambiental del 
municipi. La seva formulació condicionen actituds i comportaments més ecològics a favor del medi ambient. 

Interès per iniciatives ecològiques d àmbit municipal 

Des de l Ajuntament s han impulsat iniciatives d implicació del conjunt de la societat local a l aprenentatge de 
pràctiques ecològiques, com l ús de la deixalleria mòbil i dels contenidors per a la recollida selectiva.  

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Retrocés en l autonomia educativa arran del tancament de l escola rural 

Amb el tancament de l escola del poble a l any 2000 es va perdre el significat i el valor de l escola rural, un 
agent revulsiu pel desenvolupament local del municipi. La confiança al sistema educatiu local i al seu 
rendiment escolar afavoreix el manteniment demogràfic, evita les inèrcies del despoblament, crea 
dinàmiques internes més actives i en general provoca més beneficis territorials. En aquest context, l escola 
es converteix en un subjecte actiu, arrelat al territori, socialment integrador i amb capacitat de projecció i 
influència a la resta de la població. 

A part, la seva activitat podria ampliar la cobertura escolar als municipis veïns sense centre educatiu, i 
d aquesta manera reproduir el model de dependències espacials actuals a un àmbit regional més restringit, i 
contribuir a l equilibri del territori. 

Menor compliment del mapa escolar en els estudis de primària 

La meitat dels alumnes de primària assignats al centre escolar de Verges estudien fora d aquesta escola 
pública, i accedeixen majoritàriament a centres privats. En canvi, la totalitat d alumnes d infantil 
s escolaritzen al mateix CEIP Francesc Cambó de Verges. 

Manca d iniciatives supramunicipals per a l organització d activitats comunes 

No existeixen projectes o iniciatives comunes de formació pel conjunt de la població del Baix Ter, les quals 
servirien per ampliar i diversificar l oferta dels cursos no formals a partir d un treball eficaç de cooperació, 
basat en la optimització de recursos materials i docents. D aquesta manera s aconseguiria un augment de 
les capacitats formatives dels municipis, i més possibilitats de relacions i convivència social a la zona. 

Escassetat de recursos amb capacitat educativa i informativa 

El municipi només disposa d una pàgina web com a canal principal d informació, difusió, comunicació i 
participació sobre activitats formatives, i de promoció de sensibilitats ambientals. Tot i així, aquesta ajuda a 
estimular processos participatius que contribueixen en projectes de millora ambiental i planificació 
estratègica del municipi. 

Manca d entitats de caire ambiental en el teixit associatiu del poble 

La bona salut i vigència de la conscienciació ambiental de la població es pot canalitzar a partir 
d associacions sensibles a la matèria ambiental, que activin l interès i la preocupació per l entorn natural. A 
part de la organització d activitats de sensibilització, aquestes entitats són fonts locals d observació, 
detecció, seguiment i resolució de problemes ambientals del poble. 

Escassa diversitat d activitats i cursos formatius pel conjunt de la població 

No existeix una oferta àmplia i diversificada d iniciatives públiques o privades que cobreixin el conjunt 
d interessos de tots els segments de la població per la seva formació laboral, personal, ambiental o de lleure 
i entreteniment, i puguin garantir les possibilitats d un aprenentatge continuat de tot el conjunt de la població, 
i alhora repercuteixi positivament al nivell mitjà de la seva instrucció i, sobretot, reforci la participació 
col·lectiva.  
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4.5. Associacionisme i activitat cultural 

4.5.1. Objectius i criteris de sostenibilitat 

En la nostra societat de benestar, l accés a la cultura és un objectiu que ha de vetllar per 
l acompliment d aquest dret, fonamental per al desenvolupament de les persones, sense 
discriminació social, econòmica o territorial. 

El repte del reequilibri territorial entre els espais urbans i rurals passa necessàriament per 
trencar barreres persistents en la capacitat de generar i disposar de cultura en el sentit més 
permeable i extensiu possible. Aquesta necessitat de cultura sense fractura territorial ha de 
ser atesa en primera instància per les polítiques governamentals competents, i corresposta 
per la iniciativa i participació activa de la població local. 

La cultura, en tota la seva expressió, és un excel·lent baròmetre per mesurar la vitalitat dels 
municipis d arreu del nostre país. Res és més revelador que disposar d un associacionisme 
ben arrelat i dinàmic, una programació cultural estimulant i a on conflueixi l esforç públic i 
privat, i uns equipaments que assegurin una cobertura infraestructural suficient en prestació 
social i manifestació cultural. 

Són justament aquests criteris els que s han convertit, per aquesta diagnosi, en objectius per 
al territori eminentment rural del Baix Ter. Així, per al conjunt dels municipis d estudi, els 
objectius específics de dimensió sociocultural es concreten en: 

- Promoure el moviment associatiu com a punt de trobada i difusió de les inquietuds 
socials i culturals del territori. Perseguir un associacionisme ben arrelat i dinàmic 
portes endins i enfora. 

- Planificar una programació cultural estimulant i a on conflueixi l esforç públic i privat. 
Aprofitar i generar sinèrgies per fer viable una oferta d activitats més àmplia, més 
diversa, més periòdica i oberta a la projecció exterior. 

- Assegurar una dotació en equipaments que asseguri la cobertura infraestructural 
suficient per a la prestació social i la manifestació cultural, atenent a les necessitats i  
especificitats de cada municipi.     
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4.5.2. Diagnosi territorial 

a) Síntesi de la situació actual 

Dinamisme social i cultural del Baix Ter segons nombre d associacions, equipaments i activitats 

socioculturals:                       

Nota: Les activitats socioculturals comprenen els actes puntuals o les celebracions 
de varis actes i dies programats fora de les festes locals dels municipis. 

Vilopriu

Viladamat

Albons

Colomers

Garrigoles

Jafre

Verges

Bellcaire d'Empordà

Torroella de Montgrí

Pals

Palau-sator

Ullastret

Fontanilles

Gualta

Ullà

Parlavà

Serra de Daró

Rupià

Foixà

Ultramort

La Tallada d'Empordà

Associacions

Equipaments disponibles

Equipaments pro jectats

Activitats programades

Festes locals

 

(nombre) 

1

1

2

2

2

2
2

2

2
2

2

2

2

3 3

3

3

3

34

5

7 6 6

2

21

6

12

4 3
1

2

3 2
6

2 11

4 3
6

2 2 3
1

3 2
62

4 3
51

3
5

3 3

5 4
7

5
3 2

3

2 1
4

3 2 3
1

1 1
4

4 4

14

3
5

2

2
4

6

7

4028

21

66 348

2

21
2
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Baix Ter excepte Torroella de M.
(136 activitats)

38%

7%
12%

28%

7%
8% Cultural

Esportiu

Gastronòmic

Lleure

Social

Varis

Torroella de Montgrí
(348 activitats)

5%

3%

3%

4%
4%

29% 18%

15% 19%

17

2

4 2

31

7

26

6

5

Torroella de Montgrí Pals Resta Baix Ter

9%32%

6%

53% Socioculturals

disponibles ...

projectats .....

Esportius

disponibles ...

projectats .....

3

22

5

20

7

6

3

1

6

5

7

2

15

11

10

29

2

7

8

1

Torroella de Montgrí Pals Resta Baix Ter

4%

26%

10%

21%

24%

5%

10% Ambiental

Cultural ...

Educatiu .

Esportiu ..

Lleure .....

Social .....

Veïnal .....

Dinamisme social i cultural del Baix Ter segons tipus d associacions, equipaments i activitats 

socioculturals:  

Distribució de les associacions socioculturals en el territori del Baix Ter:             

Distribució dels equipaments socioculturals i esportius en el territori del Baix Ter:            

Distribució de les activitats socioculturals programades en el territori del Baix Ter (excepte festes 

locals):              

Àrea de Comerç

Àrea de Turisme

Àrea d'Esports

Auditori Casa Pastors                                            

Can Quintana (auditori, sortides, etc)                                

Capella de Sant Antoni (exposicions)

Cine Petit (teatre, música)

Sala d exposicions Consell de l Estartit   

Entitats i altres centres
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Publicacions municipals periòdiques del territori del Baix Ter:   

b) Diagnosi territorial 

Aquesta diagnosi disposa de tres parts ben diferenciades on s inclouen les consideracions 
oportunes en matèria d (a) associacions, (b) equipaments i (c) activitats d índole social i 
cultural del territori del Baix Ter. Una última part es reserva als mitjans d informació i 
participació escrita dels municipis.  

Associacions socioculturals 

Nombre elevat d associacions socioculturals i distribució territorial concentrada. En el 
conjunt dels 21 municipis d estudi, es té constància d un total de 170 associacions o 
entitats cíviques, dos terços de les quals s ubiquen a Pals, Verges i sobretot Torroella de 
Montgrí (20, 28 i 66 associacions respectivament). 

La mitjana d associacions per municipi és positiva malgrat variar entre 8,1 i 5,5 segons es 
calculi amb o sense els tres municipis esmentats. Des de l òptica demogràfica, el Baix Ter 
registra 123 habitants/associació, amb un mínim a Verges i un màxim a Albons (60 i 217 
respectivament). Garrigoles, el municipi amb menys habitants, no té cap associació social 
o cultural.  

Vigència d entitats socials i culturals de dimensió supramunicipal. Determinades 
associacions no són estrictament locals i, fins i tot, algunes estan justament concebudes 

1 o 2 mesos

3 o 4 mesos

6 mesos

1 any

ocasional

Periodicitat

Vilopriu

Viladamat

Albons

Colomers

Garrigoles

Jafre

Verges

La Tallada
d'Empordà

Bellcaire
d'Empordà

Torroella
de Montgrí

Pals
Palau-
sator

Ullastret
Fontanilles

Gualta

Ullà

Parlavà

Serra
de Daró

Rupià

Foixà
Ultramort

Ban informatiu

Butlletí informatiu

Revista

Tipus

R

R

R

R

R

R

R

R
R

R

R

R
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per afiliar a membres de municipis pròxims, per exemple moltes associacions esportives.  

Aquest fet incrementa i diversifica l oferta associativa real de la població i, en definitiva, 
permet pal·liar dèficits o limitacions de certs municipis. En una lectura inversa, la 
proximitat o dependència envers una oferta externa potent, resta poder d iniciativa per al 
moviment associatiu local, com el cas paradigmàtic d Ullà respecte Torroella de Montgrí. 

Diversitat d associacions amb predomini de les culturals, de lleure i esportives. Al Baix 
Ter, les entitats analitzades són d índole ambiental, cultural, educatiu, esportiu, de lleure, 
social i veïnal. D aquests 7 àmbits, 3 cobreixen el 72,3% de les associacions. Malgrat la 
reducció d àmbits la diversitat és prou àmplia. 

Les entitats culturals (45) són de vocació musical, teatral, cinematogràfica, gastronòmica, 
tradicional, etc. Les de lleure (42) són les úniques amb presència assegurada a tots els 
municipis, amb la generalització de les comissions de festes. I les esportives (36), siguin 
per la pràctica activa o passiva, són el tercer tipus d entitat predominant. 

De la resta, les entitats educatives (17) són pràcticament associacions de pares i mares 
d alumnes, les veïnals (17) són de nuclis urbans i també rurals, les socials (8) són 
d atenció a persones necessitades, i les ambientals (6) per aspectes més o menys 
genèrics en la protecció dels recursos naturals. 

Vitalitat de les associacions socioculturals com a factor clau. Indiferentment del nombre 
d associacions que disposin els municipis del Baix Ter, és essencial que les existents 
demostrin capacitat de mobilització de la població i d organització d activitats que 
contribueixin a dinamitzar la vida social i cultural de les poblacions.  

Equipaments socioculturals 

Efecte de capitalitat en la distribució dels equipaments. El territori del Baix Ter disposa de 
85 equipaments socioculturals en funcionament i 15 de projectats a curt o mitjà termini. 
Dels 100 equipaments totals, 23 es localitzen a Torroella de Montgrí, fet que altera la 
mitjana d equipaments per municipi de 4,8 a 3,8 segons s inclogui o no. 

Des del punt de vista demogràfic, el Baix Ter registra una mitjana de 209 
habitants/equipament, contemplant un mínim a Vilopriu i un màxim a Torroella de Montgrí 
(43 i 461 respectivament). 

Infraestructura local bàsica versus supramunicipal i heterogènia. Tots els municipis tenen 
o tindran almenys 1 equipament sociocultural. L oferta més deficitària és a Fontanilles 
amb només 1 futur local social i a Ultramort amb 1 pista poliesportiva descoberta. Així 
mateix, tots els municipis excepte Ultramort disposen, o ho faran (cas de Fontanilles i 
Ullastret), de local social, centre cultural i/o sala polivalent. 

D altra banda, Torroella de Montgrí té una dotació especialitzada i heterogènia pròpia 
d un municipi d entitat demogràfica i projecció supramunicipal, a més de la particularitat 
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de donar cobertura a dos nuclis de població molt autònoms. 

Absència d equipaments mancomunats. En el territori d estudi no es té constància 
d equipaments socials o culturals, inclosos els esportius, que tinguin una titularitat 
compartida entre varis municipis.  

Els projectes de col·laboració intermunicipal obre la possibilitat a projectes que 
requereixin i permetin unir esforços per promoure equipaments necessaris o d interès 
comú, i que complementin els equipaments més elementals dels respectius municipis. 

Dèficit d equipaments en benestar social. La majoria dels municipis rurals del Baix Ter 
experimenten un nou context demogràfic i sociològic que justificaria la dotació o accés a 
determinats equipaments especialitzats en assistència social, com la dirigida a la població 
en edat avançada. 

Per tant, la valoració dels equipaments socioculturals està condicionada a les conclusions 
que sobre aquests aspectes efectuï la diagnosi del capítol de salut i benestar social. 

Puntual marge de millora en equipaments esportius. Deficiències importants en 
determinats municipis, sigui per absència o limitació de l oferta en aquest tipus 
d infraestructura. D una banda, cas de Foixà i Fontanilles sense cap instal·lació esportiva, 
i de l altra, cas de Torroella de Montgrí sense dotació de piscina municipal.  

Activitats socioculturals 

Polarització en l oferta d activitats socioculturals. Al Baix Ter s han comptabilitzat 484 
activitats socioculturals fora de les festes locals, amb programació anual fixa i siguin actes 
puntuals o celebracions amb varis actes i dies programats. El 71,9% d aquesta oferta la 
centralitza Torroella de Montgrí. 

La mitjana d activitats per municipi és de 23,0 o 6,8 segons amb o sense Torroella de 
Montgrí, mentre que la mitjana d habitants per activitat és de 43, amb un mínim a 
Torroella de Montgrí i un màxim a Parlavà (31 i 351 habitants/activitat, respectivament). 

Estacionalitat de les activitats programades. A Torroella de Montgrí es produeix una 
concentració de les activitats organitzades entre els mesos de maig i agost (198 de 348: 
56,9%, any 2005). En canvi, a la resta del territori del Baix Ter la distribució dels actes i 
celebracions socioculturals és més aliena a aquest fenomen. 

L estacionalitat de la programació sociocultural es vincula directament amb els 
esdeveniments de projecció exterior o turística que, com a tal, no estan únicament 
dirigides a la població local. 

Capacitat de projecció exterior de determinades activitats locals. Algunes activitats que 
s organitzen en municipis rurals del Baix Ter disposen de potencial suficient per esdevenir 
d interès més enllà de la població local si es promouen i complementen convenientment. 
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Activitats com Bandera de Catalunya de Bellcaire d Empordà o la Processó de Verges 
confirmen les possibilitats de turisme cultural que tenen els municipis de l interior del Baix 
Ter independentment de la temporada turística (vegeu diagnosi 3.2. Sectors econòmics). 

Escassa prospecció del patrimoni per concebre activitats vinculades. La història, 
l arquitectura, les tradicions, qualsevol plasmació patrimonial dels municipis d estudi 
atorguen l oportunitat d idear o recuperar activitats singulars entorn el llegat sociocultural. 

Aquest tipus d iniciatives reverteixen en la dinamització social i cultural de la població, i 
fins i tot econòmica, però també en potencien la valorització i el sentit identitari territorial. 

Possibilitat d optimitzar recursos en la programació sociocultural. Promoure associacions 
actives i implicades amb la població, mancomunar l organització d activitats entre 
diferents municipis (ex. Cavalcada de Reis d Albons, la Tallada d Empordà i Viladamat), 
canals eficients de comunicació d oportunitats i de subvencions, són mitjans per garantir 
més i millors activitats especialment entre municipis de pressupostos locals limitats.  

Mitjans d informació municipal 

Disparitat d accés en informació escrita. Les publicacions periòdiques municipals com a 
indicadors de les possibilitats d informació, i també de participació ciutadana, disposa de 
resultats dispars en el territori del Baix Ter.  

Des de casos com Foixà i Vilopriu que no disposen de cap tipus de publicació d aquestes 
característiques, fins el municipi de Torroella de Montgrí que publica un butlletí informatiu 
mensual i una revista bimensual.  
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4.5.3. Diagnosi municipal 

a) Síntesi de la situació actual 

Dinamisme social i cultural de Foixà segons nombre d associacions, equipaments i activitats 
socioculturals: 

Vegeu mapa adjunt a la síntesi territorial (apartat 5.4.2).  

Inventari de les associacions socioculturals de Foixà:  

Àmbit Entitat 

Societat de Caçadors de Foixà 
Lleure 

Comissió de Festes 

 

Inventari dels equipaments socioculturals de Foixà:  

Estat Equipament 

Sala per a representacions 
Disponible 

Local social 

Projecte Centre cultural de les Esquerres 

 

Inventari de les activitats socioculturals programades a Foixà (excepte festes locals):  

Àmbit Activitat 

Cultural Audició de sardanes o Cantada d havaneres 

Gastronòmic Sopar de Caçadors  Agost  

Lleure Animació infantil  Estiu, agost o setembre 

 

Índexs de cobertura poblacional sobre les variables socioculturals:  

Habitants / Habitants / Habitants /  
Associació Equipament Activitat 

Foixà 173,5 115,7 115,7 

Baix Ter 122,9 208,9 43,2 
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b) Diagnosi municipal  

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Capacitat de projectar activitats socioculturals 

És possible millorar la repercussió dins i fora de les activitats que en el municipi s organitzen o es poden 
organitzar en el futur, a partir de la revalorització del patrimoni cultural i natural que disposa Foixà. 

Mateixa necessitat d equipaments entre municipis 

Els municipis de l interior del Baix Ter tenen un patró demogràfic i sociològic amb moltes similituds i uns 
dèficits infraestructurals, en dotacions socioculturals, també compartits. Per tant, es compleixen premisses 
fonamentals per sospesar la correcció d aquests dèficits amb caràcter supramunicipal. 

Referents territorials a l abast  

Foixà es beneficia de participar d una oferta territorial capitalitzada al Baix Ter per Torroella de Montgrí

 

molt 
àmplia i diversa en equipaments, activitats i associacions que poden donar una bona resposta a les inquietuds 
culturals de la població, dins un radi de proximitat geogràfica acceptable.  

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Escassa oferta d activitats socioculturals  

Insuficient nombre i diversitat de propostes adreçades a la població del municipi de Foixà. És convenient 
millorar el mínim d actes i celebracions que es programen durant l any. 

Dèficits en el teixit associatiu 

Foixà requereix d associacions capaces d involucrar-se en la revitalització del municipi. Associacions 
dinàmiques per elles mateixes (nombre d afiliats, relleu generacional) i amb noves idees i projectes per 
implicar a la població en general en activitats musicals, teatrals, tradicionals, gastronòmiques, de lleure, etc. 

Poca comunicació entre municipis sobre les activitats socioculturals  

Manca un canal de comunicació i cooperació entre les administracions locals per a l intercanvi d informació, 
d ajut mutu, sobre activitats itinerants en el territori, les de possible organització i coordinació conjunta, les que 
disposen de subvenció, etc. 

Inexistència d equipaments socioculturals mancomunats  

El Baix Ter, i Foixà en particular, no disposa de cap equipament mancomunat que faci viable econòmicament 
un servei social o cultural a les poblacions de diferents municipis, malgrat necessitats detectades comunes i 
urgents, sobretot en l àmbit d assistència social. 

Manca publicació per informació i participació ciutadana 

Foixà no disposa de cap revista municipal periòdica com a mitjà per, d una banda, informar sobre l esdevenir 
del municipi i, per l altra, donar veu a la gent que hi viu.  

 


