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0. Introducció al procés d’Agenda 21 Local 

0.1. Antecedents 

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

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

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

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

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

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

Aquests tres documents són la base i l’inici de l’elaboració dels Plans d’Acció Local, ja que 
marquen les pautes i compromisos que s’han d’adquirir per tal d’aconseguir pobles i ciutats el 
més sostenibles possible. 

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

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

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

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

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental, ha estat l’empresa adjudicatària, mitjançant concurs 
públic, de la redacció de les Agendes 21 Local d’aquests tres municipis. 

 

0.2. Objectius 

L’Ajuntament de la Selva de Mar s’adhereix a la Carta d’Aalborg en data de 18 de setembre 
de 2000, prenent el compromís d’implantar la seva Agenda 21 Local. Amb aquesta finalitat 
s’adhereix el 23 de maig del 2005 al Programa de suport de la Diputació de Girona per a la 
redacció de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat, juntament amb el Port de la Selva i 
Cadaqués. L’Ajuntament de la Selva de Mar actua com a soci integrant de la iniciativa 
supramunicipal, juntament amb el de Cadaqués, mentre que el paper d’Ajuntament principal 
d’aquesta iniciativa recau al del Port de la Selva. 

Els objectius principals de l’Agenda 21 de la Selva de Mar seran: 

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

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

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

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

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

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

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

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

0.3. Metodologia 

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

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

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

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

Fases de treball de l’Agenda 21 Local de la Selva de Mar 

• Fase inicial  

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

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

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

• Fase de redacció de l’auditoria municipal 

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

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

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

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

• Fase d’execució i avaluació  

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

• La participació ciutadana 

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

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

1.1. Emmarcament geogràfic 

El terme municipal de la Selva de Mar, que té una superfície de 7,08 km2, es troba ubicat a la 
península del Cap de Creus, a la comarca de l’Alt Empordà, dins la província de Girona. 

Figura 1.1-1. Mapa de Situació del municipi de la Selva de Mar 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

El poble està situat sota la muntanya de Sant Pere de Roda. Els límits del terme municipal són 
al nord i a l’est amb el Port de La Selva, al sud amb Roses i a l’oest amb Palau-saverdera. 
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1.2. Límits geogràfics 

El Municipi de la Selva de Mar, doncs, limita amb els municipis del Port de la Selva, Roses, 
Palau-saverdera i Llançà. 

Figura 1.2-1: Terme municipal de la Selva de Mar 

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

A. Memòria descriptiva 

Una estratègia efectiva a l’hora d’abordar les característiques del medi físic d’una àrea 
concreta és emmarcar-la dins d’unitats de territori majors més o menys homogènies des d’un 
punt de vista geològic, hidrològic i climatològic. En aquest sentit, la descripció del medi físic del 
municipi que es presenta en gran mesura es planteja des del punt de vista del conjunt de la 
península de Cap de Creus. 

A l’apartat la clima i meteorologia es descriu la temperatura, la humitat relativa, la pressió, la 
precipitació, la radiació solar global, la velocitat i la direcció del vent, la ratxa màxima de 
període i la direcció de la ratxa màxima. Les dades utilitzades per descriure la climatologia 
característica s’han obtingut del Servei de Meteorologia de Catalunya de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Les dades obtingudes han estat comparades 
i completades amb les del treball de Vilà (1996). 

A l’apartat de geologia i geomorfologia es descriu breument la història geològica que ha acabat 
conformant el massís rocós de la península de Cap de Creus. El contingut d’aquest apartat es 
fonamenta en el coneixement de geologia general dels autors.  

Posteriorment es tracten les roques metamòrfiques i magmàtiques hercinianes que 
caracteritzen la península de Cap de Creus hercinianes així com les estructures deformatives 
hercinianes que les afecten en base als treballs de Barnolas & Chiron (1996), Carreras (2001), 
Carreras i Druguet (1994), Druguet & Hutton (1998), Druguet (2001), Vilà (1998, 2003, 2005 
i 2007) i Mapa Geològic 1:25.000 de Catalunya. Posteriorment es descriuen de forma precisa 
les unitats geològiques pre-quaternàries que afloren en el terme municipal. 

A l’apartat de sòls es tracten els dipòsits sedimentaris i els sòls d’alteració que cobreixen 
parcialment els materials del substrat. Tenint en compte el fort lligam que existeix entre la 
geomorfologia i els terrenys quaternaris prèviament es fa una breu descripció del relleu de la 
Península de Cap de Creus. Aquest apartat es basa fonamentalment en el contingut del Mapa 
Geològic 1:25.000 de Catalunya, la Base de Dades Topogràfica de Catalunya a escala 1:5000 i 
1:50000 i el treball de conservació de sòls de Cap de Creus de Vilà (1996). 

A l’apartat d’hidrologia es descriuen els trets principals de la xarxa hidrogràfica, les aigües 
superficials i les aigües subterrànies. El contingut d’aquest apartat es basa en la informació 
extreta de la base de Dades Topogràfica de Catalunya a escala 1:5000 i 1:50000, el Mapa de 
Conques Hidrogràfiques de Catalunya del Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Base 
de Dades de Masses d’Aigua Subterrània i el Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua 
i el Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000. 

 

2.1. Clima i meteorologia 

Les dades utilitzades per descriure la climatologia característica del municipi s’han obtingut del 
Servei de Meteorologia de Catalunya de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya i de l’apartat climatologia del treball de conservació de sòls de Vilà 
(1996). No s’ha constatat la presència de cap estació meteorològica del Servei de Meteorologia 
de Catalunya en el terme municipal. Les estacions meteorològiques més properes que s’han 
considerat representatives per abordar la climatologia de l’àrea d’estudi són la de Roses (XUTM 

= 515145 m, YUTM = 4680035 m, Z = 23 m) i la de Portbou (XUTM = 513782 m, YUTM = 4698300 
m, Z = 191 m). 

Les dades que enregistren ambdues estacions són: temperatura, humitat relativa, pressió, 
precipitació, radiació solar global, velocitat i direcció del vent, ratxa màxima de període i 
direcció de la ratxa màxima. De l’estació de Roses es disposen dades diàries del període que 
va del febrer de 1996 al desembre de 2006 i de l’estació de Portbou es disposen dades diàries 
del període que va del març del 1998 al desembre 2006. A la taula 2.1-1 es mostren els valors 
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anuals mitjans de cadascuna de les variables mesurades corresponents a l’estació de Roses i 
Portbou respectivament. 

Taula 2.1-1: Dades meteorològiques registrades a les estacions de Roses i Portbou 

Estació \ Any 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mitjana 

Roses            

Temperatura mitjana 
(ºC) 

16.4 17.1 16.0 16.8 17.3 16.7 17.6 15.8 15.9 16.8 16.6 

Temperatura màxima 
de període (ºC) 

22.0 22.6 21.3 22.5 23.4 22.4 22.8 20.3 20.7 21.6 22.0 

Temperatura màxima 
extrema (ºC) 

22.4 23.0 21.7 22.9 23.9 22.8 23.3 21.1 21.5 22.4 22.5 

Temperatura mínima 
de període (ºC) 

11.2 11.9 11.0 11.6 12.0 11.6 12.5 11.2 11.0 12.0 11.6 

Temperatura mínima 
extrema (ºC) 

11.0 11.8 10.8 11.4 11.9 11.5 12.3 10.9 10.7 11.6 11.4 

Humitat relativa 
mitjana (%) 

69.4 67.2 65.1 62.6 59.1 64.7 64.7 65.5 65.5 69.3 65.3 

Precipitació 
acumulada (mm) 

333.2 482.2 - 542.0 739.0 566.8 741.6 544.2 762.8 390.6 566.9 

Irradiància solar 
mitjana (W/m2) 

145.4 152.4 153.1 251.1 258.9 108.7 180.1 166.8 164.7 175.0 175.6 

Pressió mitjana (hPa) 1019.7 1018.6 1019.8 1017.4 1000.9 1014.1 1014.0 1013.2 1014.4 1013.3 1014.5 

Velocitat del vent 
mitjana (m/s) 

2.7 3.3 3.6 3.7 3.1 2.4 2.6 3.5 3.5 3.3 3.2 

Ratxa màxima del 
vent (m/s) 

10.1 11.3 12.7 14.0 11.9 9.8 10.4 13.9 14.4 13.4 12.2 

Portbou   1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mitjana 

Temperatura mitjana 
(ºC) 

  16.8 16.1 16.7 16.1 16.8 16.0 15.9 16.2 16.3 

Temperatura màxima 
de període (ºC) 

  20.1 19.3 20.0 19.3 19.9 19.4 19.1 19.6 19.6 

Temperatura màxima 
extrema (ºC) 

  20.9 19.9 20.9 20.1 20.7 20.4 20.0 20.4 20.4 

Temperatura mínima 
de període (ºC) 

  14.0 13.3 13.9 13.4 14.1 13.2 13.2 13.4 13.6 

Temperatura mínima 
extrema (ºC) 

  13.8 13.0 13.7 13.2 13.8 12.9 13.0 13.2 13.3 

Humitat relativa 
mitjana (%) 

  65.6 66.1 63.5 66.5 67.3 65.8 66.2 64.5 65.7 

Precipitació 
acumulada (mm) 

  334.2  331.6 453.4 568.6 603.0 837.0 424.4 507.5 

Irradiància solar 
mitjana (W/m2) 

  150.7 79.5 180.6 181.1 188.1 155.2 160.9 171.5 158.4 

Pressió mitjana (hPa)   1016.8 1018.4 986.0 992.6 992.5 992.0 993.7 993.1 998.1 

Velocitat del vent 
mitjana (m/s) 

  8.8 8.6 8.5 8.8 8.3 7.7 7.9 7.4 8.2 

Ratxa màxima del 
vent (m/s) 

  23.8 23.9 23.2 24.2 22.9 21.7 22.0 19.9 22.7 

Font: Servei de Meteorologia de Catalunya 

 

A la Figura 2.1-1 es mostren els climogrames d’ambdues estacions. En els climogrames, per 
cada mes, també es representen la temperatura màxima i mínima i precipitació màxima i 
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mínima assolides durant el període del que disposem dades, amb l’objectiu de mostrar de 
forma gràfica la variabilitat anual d’ambdós paràmetres. 

Figura 2.1-1: Climogrames de les estacions meteorològiques de Roses i de Portbou, 
representatives del conjunt de la Península de Cap de Creus segons Vilà 

Roses          Portbou 

    

Vilà (1996) 

 
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya i Vilà (1996) 

 

En relació a la temperatura en ambdues estacions s’observa una evolució anual similar amb 
estius (mesos de Juliol i Agost) amb temperatures mitjanes al voltant dels 25ºC i hiverns 
(mesos de Desembre, Gener i Febrer) entorn els 8ºC. L’oscil·lació de la temperatura mitjana 
mensual és d’uns ± 5ºC.  

En relació a la precipitació en ambdues estacions s’observa una gran variabilitat de la 
precipitació mitjana anual i mensual. En els darrers anys la precipitació anual acumulada a 
Roses (566.9mm) és lleugerament superior que l’enregistrada a l’estació de Portbou 
(507.5mm). Tot i així s’ha de remarcar que hi han hagut anys extremadament secs amb 
precipitació acumulada inferior a 400 mm, com per exemple als anys 1997 i 2006 a Roses i 
1999 i 2001 a Portbou; i anys plujosos amb precipitacions superiors a 750mm com les 
enregistrades el 2005. A grans trets s’observa que el període estival és el menys plujós, i que 
al llarg de la resta de l’any no hi ha un període de pluges intenses. Hi ha hagut anys en que 
durant un mes s’ha acumulat més de 300 mm, com per exemple el mes d’octubre, que 
representa més de la meitat de la precipitació acumulada anual. Tot i així hi ha hagut anys en 
que durant el mateix mes gairebé no hi ha hagut precipitacions. 
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Les dades de temperatura i precipitació acumulada obtingudes del Servei de Meteorologia de 
Catalunya s’han complementat amb les recopilades per Vilà (1996) per caracteritzar la 
temperatura i la precipitació de la península del Cap de Creus. A la Taula 2.1-2 hi ha la posició 
i el període de mesura de les diferents estacions meteorològiques utilitzades per Vilà (1996) i a 
la Figura 2.1-1 hi ha el climograma obtingut a partir del conjunt de les dades. En aquest estudi 
s’obtingué pel conjunt de la península del Cap de Creus una temperatura mitjana anual de 
16.4ºC, similar a la de les estacions de Roses i Portbou i una precipitació acumulada mensual 
mitjana de 649,5mm lleugerament superior a les estacions de Roses i Portbou. En el 
climograma obtingut amb les dades de Vilà (1996) s’observa que el mes de Juliol és el període 
més sec, amb una precipitació acumulada mitjana d’uns 20mm; i que el mes d’octubre és el 
més plujós amb una precipitació anual acumulada d’uns 90mm. Tenint en compte les estacions 
meteorològiques i el període de registre utilitzat per Vilà (1996) es creu que la distribució de la 
precipitació acumulada anual és una millor aproximació que la que s’obté amb les dades de les 
estacions de Portbou i Roses. 

Taula 2.1-2: Fonts de dades de temperatura i precipitació utilitzades per Vilà 
(1996) per realitzar la caracterització climàtica de la península de Cap de Creus 

COORDENADES 
ESTACIÓ TEMPERATURA PRECIPITACIÓ ALTITUD 

X Y 

Cadaqués - 1913-1993 20 52225 4682 

Port de la Selva 1987-1992 1971-1993 10 51675 4688 

Llançà 1984-1987 1984-1993 10 513 4691 

Roses 1985-1992 1984-1993 10 5145 4679 

Castelló 
d’Empuries 

 1914-1984 10 5065 4578 

Font: Elaboració pròpia 

 

A la Figura 2.1-2 es mostra l’evolució anual de la humitat relativa mitjana, la irradiància solar 
mitja i la velocitat del vent mitjana de les estacions meteorològiques de Roses i Portbou. A 
més a més per cada mes s’indiquen els valors màxims i mínims assolits de cadascuna de les 
variables climatològiques. 

Figura 2.1-2: Evolució anual de la humitat relativa mitjana, la irradiància solar mitjana i la 
velocitat del vent mitjana a les estacions meteorològiques de Roses i Portbou.  

Roses       Portbou 
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*La línia gruixuda és la mitjana obtinguda a partir de les mitjanes mensuals dels diferents anys. Les línies 
fines marquen els valors màxims i mínims de les mitjanes mensuals dels diferents anys. 
Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 

 

En relació a la humitat relativa en ambdues estacions s’observa com el període estival 
presenta un ambient més sec (entorn 60%) respecte a la resta de l’any (entre 65 i 70%). Per 
cada mes la variació de la humitat relativa mitjana oscil·la entre el 5 i el 10%. 

En relació a la radiació solar s’observa que des dels mesos d’hivern fins a principi d’estiu la 
radiació augmenta d’uns 80W/m2 a uns 250 W/m2. A partir d’aquesta estació la radiació 
disminueix progressivament a mesura que s’escurça el dia. Ambdues estacions mostren una 
evolució mitjana similar, tot i així l’estació de Roses presenta una variabilitat marcadament 
major. 

En relació a la velocitat del vent mitjana s’ha de destacar que l’estació de Portbou mostra uns 
valors marcadament superiors (entorn a 8.2 m/s de velocitat mitjana anual i 22.7 m/s de ratxa 
màxima de vent) que els que s’enregistren a l’estació de Roses (entorn a 3.2 m/s de velocitat 
mitjana anual i 12.2 m/s de ratxa màxima de vent). Aquest fet està relacionat amb la situació 
geogràfica de les estacions. En termes generals al llarg de l’any els mesos presenten una 
velocitat del vent mitjana superior són els de l’hivern i la tardor, tot i així cal destacar que hi 
ha una gran variabilitat al llarg dels anys. El sentit del vent dominant és del N, la tramuntana. 
També són destacables els temporals de llevant. Cal destacar que en el conjunt de la península 
de Cap de Creus el vent és un factor bioclimàtic de primera magnitud. 

En el marc del conjunt del territori de Catalunya i en base a les dades precipitació mitjana 
anual, règim pluviomètric anual, temperatura mitjana anual i variació tèrmica anual es pot dir 
que el municipi es troba a la zona climàtica litoral, caracteritzada per estius que solen ser secs 
i pluges escasses, produïdes pel pas de sistemes frontals, que molt afeblits, travessen 
Catalunya. Els paràmetres que defineixen aquesta zona climàtica típicament mediterrània 
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corresponen a: precipitació mitjana anual entre 500 i 750 mm; règim pluviomètric anual 
fonamentalment concentrat a la tardor; temperatura mitjana anual entre 14,5 i 17ºC; i 
variació tèrmica anual entre 14 i 15ºC. 

 

2.2. Geologia i geomorfologia 

2.2.1. El marc geològic 

El massís de Cap de Creus se situa als Pirineus orientals i està compost essencialment per 
roques genèticament relacionades amb l’evolució de l’orogènia herciniana que afectà l’escorça 
del Sudoest d’Europa ara fa aproximadament uns 300 milions d’anys. Posteriorment a la 
orogènia herciniana els materials paleozoics del massís de Cap de Creus s’han vist afectats per 
l’orogènia alpina i la distensió neògena. En base a la tectònica compressiva paleògena, el 
massís de l’Albera pertany a la unitat tectònica alpina de l’Albera-Cap de Creus. S’ha de tenir 
en compte que la Zona Axial pirinenca no ha tingut cap significació paleogeografia en el 
mesozoic i que consisteix en un apilament de làmines encavalcants de sòcol hercinià que es 
formà durant el Paleogen. El massís de Cap de Creus així com les seves unitats 
morfoestructurals veïnes (Figura 2.2-1), el massís de l’Albera i la plana de l’Empordà, 
s’enquadren en el context tectònic extensiu que afecta la Mediterrània occidental des del 
Neogen fins a l’actualitat. 

En aquest context en base a la tectònica distensiva neògena, la península de Cap de Creus és 
un alt topogràfic resultat del desmantellament dels Pirineus, limitat per la Mar Mediterrània, la 
plana de l’Empordà i la falla de Valleta, la qual el separa del massís de l’Albera.  

Figura 2.2-1: Mapa geològic simplificat dels entorns del massís de Cap de Creus. 

 

Font: ICC. 
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2.2.2. Els materials del substrat 

El massís de Cap de Creus està compost essencialment per roques metamòrfiques i 
magmàtiques hercinianes. Les unitats de roques metamòrfiques fonamentalment estan 
compostes de pissarres, fil·lites, esquistos i gneissos derivats de roques sedimentàries 
detrítiques (fonamentalment lutites, grauvaques i gresos) cambroordovicianes i/o 
precambrianes. Des d’un punt de vista estratigràfic es diferencien dues sèries principals, una 
de superior i una d’inferior, separades per un nivell de desenes de metres de gruix compost 
fonamentalment per lutites negres (Figura 2.2-2).  

Figura 2.2-2: Mapa geològic simplificat de la península de Cap de Creus 

 
Font: ICC 

 

El conjunt de roques metasedimentàries detrítiques defineixen una seqüència de zones 
metamòrfiques que són la zona de la clorita-moscovita, la zona de la biotita, la zona de 
l’andalusita-cordierita, la zona de la sil·limanita i la zona d’anatèxia. Aquesta seqüència 
metamòrfica s’observa en altres massissos pirinencs compostos de roques hercinianes com ara 
l’Albera, el Canigó, l’Aston-Hospitalet, etc. La zonació metamòrfica a grans trets augmenta de 
Sud cap a Nord. Intercalades dins la seqüència metamòrfica, s’hi troben petites intercalacions 
de marbres, quarsites, ortogneissos i amfibolites. 

Des d’un punt de vista composicional en el conjunt de Cap de Creus es diferencien tres 
tipologies principals de roques magmàtiques, que són: els granitoides de Rodes i Roses, els 
dics de pegmatites i els cossos de dimensions reduïdes de tonalites i diorites. 

Els granitoides de Rodes i Roses intrueixen la seqüència metamòrfica al SO de la massís de 
Cap de Creus. Aquests granitoides fonamentalment estan compostos de granodiorites i en 
menor proporció de monzogranits. El conjunt de granitoides sovint estan intruïts per dics de 
leucogranits. Els materials de l’encaixant més propers al contacte amb els granitoides estan 
afectats per un metamorfisme de contacte. Els granitoides de Rodes i Roses juntament amb el 
plutó de Batera, el de Costabona i el del Castellar pertanyen al conjunt de cossos ignis que se 
situen a la perifèria del complex plutònic de Sant Llorenç de Cerdans - La Jonquera.  

Els dics de pegmatita i els cossos de tonalites i diorites es troben fonamentalment intruint en 
els dominis de grau metamòrfic alt i mig (zona de l’andalusita-cordierita, zona de la 
sil·limanita, zona d’anatèxia). Des d’un punt de vista composicional, aquests estocs de roques 
magmàtiques no tenen una connexió directa amb els granitoides de Roses i Rodes. 
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S’interpreta que el conjunt de roques magmàtiques hercinianes de Cap de Creus intruïren 
contemporàniament i són el resultat de la consolidació de magmes generats a diferents 
profunditats i derivats de diferents protòlits a conseqüència d’una mateixa anomalia tèrmica 
responsable també de la zonació metamòrfica. 

Les roques paleozoiques del massís de Cap de Creus estan afectades per una tectònica 
herciniana complexa. A grans trets en el massís s’identifiquen tres fases deformatives 
principals. La primera fase deformativa no afecta les roques ígnies hercinianes, mentre que la 
segona i la tercera sí. Les estructures associades a la primera fase es desenvoluparen en 
condicions de metamorfime prògrad. La primera fase deformativa desenvolupà una foliació de 
pla axial en els metasediments de caràcter regional a grans trets vergent cap al S (Fotografia 
2.2-1). Posteriorment les estructures associades a la primera fase van ser deformades de 
forma heterogènia per les estructures associades a la segona fase (Fotografia 2.2-2). Les 
estructures més representatives de la segona fase són plecs de plans axials molt verticals de 
direcció E-O i NE-SO. Aquests plecs localment desenvolupen una foliació de crenulació que 
acaba transposant la foliació S1. El clímax de metamorfisme regional tingué lloc durant el 
període de desenvolupament de la segona fase deformativa. Les estructures associades a la 
segona fase es desenvoluparen en unes condicions de metamorfime prògrad S’interpreta que 
el pas de la fase 1 a la fase 2 és progressiu. Les estructures més representatives associades a 
la tercera fase són plecs i zones de cisalla que es distribueixen de forma heterogènia en el 
conjunt del massís. Les estructures associades a la tercera fase es desenvoluparen en 
condicions de metamorfime retrògrad. Les estructures associades a les fases dos i tres 
s’interpreta que es desenvoluparen en un context deformatiu transpressiu. 

El conjunt de materials pre-quaternaris que constitueixen la península de Cap de Creus 
ofereixen unes oportunitats extraordinàries per l’estudi de la petrogènesi de les roques 
metamòrfiques i magmàtiques, i les seves relacions amb les estructures deformatives a tots 
nivells: científic, pedagògic i divulgatiu. En el cas que es vulgui aprofundir en el coneixement 
dels materials del substrat de Cap de Creus es pot trobar informació complementària a 
Barnolas & Chiron (1996), Carreras (2001), Carreras & Druguet (1994), Druguet & Hutton 
(1998), Druguet (2001), Vilà (1998, 2003, 2005 i 2007). 

A continuació es descriuen les principals unitats geològiques pre-quaternàries que afloren en el 
municipi. Les descripcions de les unitats geològiques que es presenten es basen en les que 
figuren en el Mapa Geològic de Catalunya 1:25 000, full 259-1-1/259-2-1/259-1-2 (Roses/Cap 
de Creus/Far de Roses). A la Figura 2.2-3 es presenta el mapa geològic del conjunt de la 
península de Cap de Creus i a la Figura 2.2-4 es presenta el mapa geològic centrat en el terme 
municipal. 

En el terme municipal de la Selva de Mar els dipòsits quaternaris reposen damunt d’un 
substrat compost de roques metamòrfiques de baix grau fonamentalment fil·lites i en menor 
proporció pissarres, esquistos i gneissos. D’acord amb el mapa geològic de Catalunya 1:25.000 
la unitat geològica que domina és una alternança de metalutites, metagrauvaques i 
metarenites (ÇOgp). Al marge d’aquesta unitat geològica principal també s’ha de destacar els 
nivells de metalutites negres (ÇOpn), els nivells de marbres i altres roques carbonatades (ÇOc, 
ÇOsb i ÇOcs), i els nivells de metagrauvaques i metarenites (COgg).  

• ÇOgp: Alternança rítmica d’ordre centimètric-decimètric de nivells de grauvaques i gresos i nivells 
de lutites que per efecte del metamorfime regional hercinià esdevenen fil·lites i en menor proporció 
pissares, esquistos i gneissos (Fotografia 2.2-1). És una unitat molt monòtona. En aquesta unitat 
s’hi reconeixen nivells de calcària d’escassa potència (ÇOc i ÇOsb). Localment hi ha intercalacions de 
nivells de composició plagioamfibòlica. S’interpreten com a sediments detrítics marins de caràcter 
turbidític. No es coneix la posició de la base de la sèrie. S’estima que la potència de la unitat és de 
més de 2000 m. 

• ÇOc: Nivells discontinus de calcàries de gruix d’ordre mètric intercalats en els materials de la unitat 
ÇOgp i a la base de la unitat ÇOpn que per efecte del metamorfime regional hercinià esdevenen 
marbres. Aquests marbres són de color gris blavós amb venes de color blanc. 

• ÇOsb: Es tracta d’un nivell guia de menys de 20 metres de potència que conté en proporcions 
variables marbres, metalutites negres, quarsites, metavolcanites i roques calcosilicatades amb 
importants canvis litològics laterals. El conjunt de litologies englobades en aquesta unitat s’anomena 
Complex de Sant Baldiri. 
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• ÇOpn: Unitat rica en metalutites negres (generalment fil·lites negres) i en menor proporció per 
metalulites i metarenites (Fotografia 2.2-2). Aquesta unitat presenta mineralitzacions d’òxids de 
ferro. Estratigràficament se situa per sobre la unitat ÇOgp. La potència màxima estimada és de 200 
metres. 

• ÇOcs: Unitat de poca entitat composta fonamentalment de marbres impurs de color gris blavós 
(Fotografia 2.2-3). Es tracta d’un nivell discontinu i de pocs metres de gruix que se situa pel damunt 
de la unitat ÇOpn. 

• ÇOgg: Unitat composta fonamentalment de metagrauvaques i metarenites. El protòlit d’aquestes 
roques metamòrfiques s’interpreta que eren roques sedimentaries detrítiques amb un fort 
component volcanoclàstic. La potència estimada és de l’ordre de 150 metres. Se situen a la part alta 
de la Serra de Rodes per damunt de la unitat ÇOpn. Aquesta unitat juntament amb la unitat ÇOcs 
s’interpreta que reposen discordantment damunt les unitats ÇOpn i ÇOgp.  

Els protòlits del conjunt de materials metamòrfics s’atribueixen al camboordovicià i/o 
precambrià. 

El grau metamòrfic augmenta de sudoest a nordest. Els materials de la meitat sudoest 
pertanyen a la zona de la clorita-moscovita i els materials de la meitat nord-est pertanyen a la 
zona de la biotita i localment a la zona andalusita-cordierita. Els materials de la carena de la 
Serra de la Verdera estan afectats pel metamorfisme de contacte associat als granitoides de 
Rodes donant lloc a corneanes i fil·lites pigallades amb porfiroblasts de cordierita i/o 
andalusita. 

Malgrat que en el mapa geològic de Catalunya 1:25.000 no s’especifica per motius d’escala és 
important destacar la presència de dics de menys d’un metre de gruix de pegmatites i 
microgranitoids i microdioritoids associats al magmatisme hercinià intruint a l’encaixant 
metamòrfic i localitzats de forma dispersa en el conjunt del municipi.  

A més a més s’ha de destacar la presència de filons de quars emplaçats en els materials 
metamòrfics i magmàtics de gruix variable de centimètric a mètric (Fotografia 2.2-4). En el 
mapa només hi ha representats els més importants, els de gruix mètric (fq). Generalment 
estan associats a fractures o a zones de xarnera de plecs. Molt sovint estan deformats. 
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Figura 2.2-3: Mapa 
geològic del massís de 
Cap de Creus 
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Figura 2.2-4: Mapa geològic centrat en el terme municipal 

 
Font: ICC 

 

 

Fotografia 2.2-1: Detall de les fil·lites de la 
sèrie Inferior (unitat ÇOgp) a la zona propera al 
Salt de l’Aigua. Els plans de discontinuïtat que 
s’observen es corresponen amb els plans de foliació 
S1. Com a curiositat destacar la paret seca 
construïda a la part superior composta de les 
mateixes fil·lites. 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Fotografia 2.2-2: Detall de les metalutites 
negres de la unitat ÇOpn situades a la zona de 
confluència entre la Serra de la Verdera i el 
Serrat de la Gerra. Destacar que aquesta unitat 
presenta intercalacions riques en ferro que 
antigament s’explotaven. 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Fotografia 2.2-3: Alternaces riques en carbonat 
pertanyents a la unitat ÇOcs. Destacar 
l’estructura de plecs complexa que afecta aquests 
materials.situats al Puig de Queralbs. 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Fotografia 2.2-4: Detall de dics de quars de 
gairebé un metre de gruix emplaçats de forma 
complexa en les fil·lites de la Sèrie Inferior 
situats a la part baixa del vessant N del serrat de la 
Glòria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

2.3. Sòls 

El massís de Cap de Creus ocupa una superfície aproximada d’uns 120 km2 en forma de 
península, definida per un perímetre amb un elevat grau d’articulació. A les figures 2.3-1 i 2.3-
2 es presenta el mapa hipsomètric, d’ombres i de pendents del conjunt de la península i del 
terme municipal respectivament. Aquests mapes faciliten la descripció del rellu. Des d’un punt 
de vista geomorfològic la península de Cap de Creus és un terreny rocallós amb importants 
canvis de pendent definit per un entramat de serres que en alguns casos sobrepassen els 600 
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metres d’alçada (e.g. Pic de sant salvador, 670 m; Pic de Pení 606 m). La geometria de la 
superfície es veu clarament condicionada per la distribució de les estructures tectòniques i les 
litologies.  

Figura 2.3-1: Mapa hipsomètric, d’ombres i de pendents de la península de Cap de Creus 

  Mapa hipsomètric 
 

  Mapa d’ombres del relleu 
 

  Mapa de pendents 
Font: ICC 
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Figura 2.3-2: Mapa hipsomètric, d’ombres i de pendents centrats en el terme municipal 

Mapa hipsomètric 
 

         Mapa d’ombres 
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Mapa de pendents 
Font: ICC 

 

Els dipòsits sedimentaris associats als processos geodinàmics externs que actuen i han actuat 
recentment (durant el quaternari) són de poca entitat, els més importants són els dipòsits de 
graves, sorres i lutites d’origen al·luvial situats a les parts baixes de les rieres principals, els 
dipòsits de graves i sorres de platja i els dipòsits de sorres lleugerament cimentades d’origen 
eòlic situades a prop de la costa i en algunes fondalades. 

A continuació es descriuen les principals unitats geològiques quaternàries que afloren en el 
municipi en base al mapa geològic de Catalunya 1:25.000 seguint la mateixa metodologia 
descrita a l’apartat anterior, els materials del substrat. Les unitats geològiques quaternàries 
que es diferencien són: 

• Qlla i Qsa: Dipòsits actuals i subactuals de llera de torrents i rieres compostos de graves, sorres i 
lutites. Son dipòsits poc potents, no arriben a assolir més de 3 metres de gruix. 

• Qpr: Dipòsits de plana al·luvial de riera actuals i subactuals compostos de lutites, sorres i graves. Es 
localitzen a la part baixa de la riera de Selva amb gruixos inferiors als 5 -10 metres. Fora de l’àmbit 
del municipi aquests dipòsits passen transicionalment a dipòsits de maresme (Qm).  

• Qcd i Qac1: Dipòsits al·luvials-col·luvials de poca entitat que passen transicionalment als dipòsits 
Qlla, Qsa i Qpr. 

• Qcdvp: Dipòsits de ventall al·luvial compostos de graves més o menys consolidades amb nivells 
esporàdics rics amb sorres i lutites. Les graves són heteromètriques (es troben blocs d’ordre mètric) 
i poc arrodonides. Estan reblint parcialment la vall de la Selva de Mar, la xarxa hidrogràfica actual hi 
està fortament encaixada. Gràcies a l’erosió produïda per la dinàmica torrencial recent s’observa que 
el gruix d’aquests dipòsits és variable, a molts punts arriben a assolir més de 10 metres (Fotografia 
2.3-1). 

• Altres dipòsits quaternaris, de poca entitat són: dipòsits col·luvilas (Qc), dipòsits eluvials (Qea) i 
dipòsits d’esbaldregalls de pendent. 

 

En superfície, en termes generals, les unitats de roques metamòrfiques i magmàtiques de Cap 
de Creus es troben poc meteoritzades i cobertes per un mantell de sòl de poca entitat. En 
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aquests materials el gruix del sòl edàfic rarament sobrepassa els 50 cm. Aquests sòls 
s’intercalen amb afloraments rocosos, presenten una elevada permeabilitat i una pedregositat 
superficial elevada, especialment a les zones de fort pendent (superior al 13%). D’acord Vilà 
(1996) són sòls poc evolucionats que segons la classificació taxonòmica estàndard 
fonamentalment responen a la tipologia Xerorthent lithic, i localment a les zones amb 
profunditats superiors a 50 cm a Xerorthent typic. L’horitzó superficial no sobrepassa els 33 
cm. de profunditat, presenta un elevat contingut de grans grollers, el ph és lleugerament àcid 
(entorn al 6,5), la capacitat de retenció d’aigua oscil·la entre el 15 i 20 %, presenten una 
fertilitat i una capacitat de bescanvi catiònic baixa i un contingut de matèria orgànica oxidable 
baixa (especialment en zones afectades pels darrers incendis). Les característiques 
fisicoquímiques d’aquests sòls es veuen fortament condicionades per la roca mare. Per 
exemple, a les zones on hi afloren granitoides s’hi desenvolupa sauló (sòl sorrenc compost per 
grans de quars amb grans més fins de feldspats i miques alterades) que es diferencia 
clarament dels sòls que es desenvolupen sobre pissarres, fil·lites i esquistos. 

Els sòls desenvolupats damunt dels materials quaternaris presenten unes característiques 
físiques, químiques i biològiques variables. Aquesta variabilitat en gran mesura està 
relacionada amb els diferents tipus de dipòsits quaternaris. Els dipòsit de ventall al·luvial i/o 
col·luvial responen a la classificació taxonòmica Xerorthent typic, presenten una pedregositat 
considerable i un contingut de matèria orgànica de baix a mig. Els sòls de plana al·luvial i de 
maresmes sovint presenten gruixos de més de 150 cm, una permeabilitat alta, generalment 
són poc pedregosos, amb un contingut elevat de matèria orgànica (generalment superior al 
2%) i un ph lleugerament àcid (entre 6 i 7). Els sediments situats a les lleres dels torrents i les 
rieres no presenten mantell edàfic o en tot cas aquest està molt poc desenvolupat a 
conseqüència del funcionament actual de la xarxa de drenatge. Els sediments d’origen eòlic 
solen presentar una permeabilitat elevada, l’horitzó superficial presenta un elevat contingut en 
matèria orgànica i una capacitat de bescanvi catiònic mitjana-baixa i un ph lleugerament baix. 
S’ha de destacar la presència aïllada de sòls amb un elevat contingut en matèria orgànica 
desenvolupats a les zones amb forma de cubeta i humides, donant lloc a paisatges tipus 
aiguamoll ocupant superfícies molt reduïdes. 

Fotografia 2.3-1: Dipòsits de ventall al·luvial pertanyents a la unitat Qcdvp situats a la falda 
del Dijous. Aquests dipòsits en aquest punt tenen més de 10 metres de gruix i contenen una 

quantitat molt important de blocs de roques metamòrfiques d’ordre decimètric. 

 
Font: Elaboració pròpia 
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2.4. Hidrologia i hidrogeologia 

A les figures 2.4-1 i 2.4-2 es representa la xarxa i les conques hidrogràfiques del conjunt de la 
península de Cap de Creus i del terme municipal respectivament. 

En el massís de Cap de Creus es defineix una xarxa complexa de torrents de poc recorregut 
molt encaixats entre serres que drenen l’aigua de pluja directament cap a la mar i a on s’hi 
solen trobar cales. La densitat de drenatge és elevada, sense que la longitud d’escolament en 
els vessants superi els 500 metres. Les distàncies entre confluències són curtes (inferiors a 
1.000 metres), formant angles amb la llera principal pròxims als 90º. Els trams finals 
d’aquests torrents i rieres segueixen un curs pausat. 

Figura 2.4-1: Representació de la xarxa hidrogràfica 

 
Font: ICC i Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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Figura 2.4-2: Detall de la xarxa hidrogràfica i les conques hidrogràfiques del terme municipal 

 
Font: ICC i Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 

Les rieres de major entitat, com ara la de Romanyac-La Selva, Cadaqués i La Vall a la zona de 
desembocadura han desenvolupat petites planes litorals que passen a platges que contrasten 
amb la costa rocallosa i les serres escarpades característiques de Cap de Creus. Aquestes 
rieres i torrents són cursos amb una forta variabilitat en el seu règim que només s’omplen de 
forma intermitent durant les èpoques de pluges torrencials. 

En relació a les aigües subterrànies del conjunt del Cap de Creus es diferencien dues tipologies 
diferents d’aqüífers: 1) els aqüífers al·luvials i 2) els aqüífers dels materials pre-quaternaris. 

Els aqüífers al·luvials els constitueixen sediments quaternaris porosos fonamentalment nivells 
de graves i sorres amb intercalacions de lutites. Aquests aqüífers son lliures i se situen a les 
parts baixes de les rieres i torrents principals, a prop de la línea de costa. No existeix una 
piezometria de cap d’aquests aqüífers Els límits de les masses corresponen en tots els casos 
amb els límits geològics entre els dipòsits al·luvials i el sòcol paleozoic que les envolta. Se 
suposa que el flux subterrani reprodueix aquesta delimitació geomètrica amb unes isopiezes 
bàsicament paral·leles a la línea de costa i ortogonals als límits de l’aqüífer. Segons la 
caracterització de l’Agència Catalana de l’Aigua les zones de recàrrega son els afloraments 
superficials del propi aqüífer i la recàrrega del riu. Tot i així no es descarta que localment les 
aigües que s’infiltren en els materials paleozoics a través de fissures també alimentin aquests 
aqüífers. Les zones de descàrrega d’aquests aqüífers son les captacions i la descàrrega en el 
mar. La circulació predominant és de tipus porós. 

Els materials pre-quaternaris constitueixen aqüífers fissurats. En aquest cas la permeabilitat 
dels materials que emmagatzemen l’aigua subterrània es deu a discontinuïtats, generalment 
zones de falla, a on la roca original impermeable ha estat fragmentada i triturada esdevenint 
porosa. La caracterització d’aquests aqüífers és complexa ja que: i) les característiques de les 
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fissures per on pot circular l’aigua varia molt, depenent de la fàbrica i la composició del 
material original, el gruix de la discontinuïtat, les condicions de formació de la discontinuïtat, 
etc i ii) la continuïtat, distribució i connectivitat espacial de les discontinuïtats permeables és 
difícil de predir. Les principals zones de recàrrega d’aquests aqüífers són les zones permeables 
del substrat pre-quaternari, ja sigui el que aflora com el que se situa sota els sòls i els dipòsits 
quaternaris. Com en el cas dels aqüífers al·luvials no es disposa de cap piezometria. Es 
desconeix la relació entre els aqüífers al·luvials i els fissurats. Moltes de les fonts que hi ha 
dins el terme municipal estan associades a aquestes zones de fissures permeables. Les fonts 
apareixen allà a on les fissures omplertes d’aigua tallen la superfície topogràfica.  

A la Taula 2.4-1 s’adjunta la informació referent a les captacions, dades d’inventari i 
concessions registrades en el terme municipal, lliurada per l’ACA. S’ha de destacar la falta de 
moltes dades fonamentals per una bona caracterització i control de les aigües subterrànies que 
hi ha dins el terme municipal. 
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Taula 2.4-1: Informació referent a les captacions, dades d’inventari i concessions registrades en el terme municipal, lliurada per l’ACA 

C-0009705 3700
UN POU I TRES 

FONT
REG I 

DOMESTIC

CASTELLA 
BELTRAN, 
JOSEFA

AQ.999214
CAP DE 
CREUS, 

RIERES DEL
3.035

CABAL MIG DIA 
MAXIM CONSUM

15,136.00 3 0.736

-L'aprofitament temporal d'aigües privades és format per un pou de 8 m de 
profunditat i d'1,5 m diàmetre, equipat amb maquinària d'0,736 kW Dades 
cadastrals: polígon 1 , parcel.la 123 Font núm. 1: aquesta font té una longitud 
de 2,5 m i 1 per 2 m de secci

B-0006605 1200101074
SUBTERRANIA - 

POU

REG 
AGRICOLA I 
DOMESTIC

SODA, SA MAS ESTELA 114-G20
CAP DE 
CREUS, 

RIERES DEL
0.83

CABAL 
INSTANTANI

4,306.00 15
L'aprofitament d'aigües subterrànies és format per un pou de 172 metres de 
fondària i 18 cm de diàmetre, amb maquinària de 2,21 kW de potència. Dades 
cadastrals: Polígon 2, parcel.la 1 

C-0007640 7688
SUBTERRANIA - 

POU
REG I 

AGRICOLA

VENDRELL 
VENDRELL, 

Pere i

Aqüífer del 
Baix 

Francolí

CAP DE 
CREUS, 

RIERES DEL
1

CABAL 
INSTANTÀNI EN  

l/s
1,500.00 0.487

-L'aprofitament temporal d'aigües subterrànies és format per un pou vertical de 
70 m de fondària i (21 m x 1200 mm de diàmetre + 49 m x 300 mm de 
diàmetre). Bomba motor elèctric submergit amb l'aspiració situada a 68 m de 
fondària. Aqüífer amb la qualific

B-0012425 UDPH2005005928
SUBTERRANIA - 

POU
AGRÍCOLA

CALLÍS PONT, 
MARTÍ

POU PARATGE 
SANT PERE

CAP DE 
CREUS, 

RIERES DEL
515.24 4.685.830 0,55 1,800

B-0011239 UDPH2004001246
SUBTERRANIA - 

POU
AGRÍCOLA

RULQUIN, 
MICHEL FELIX 

PAUL

POU PLA D'EN 
PEDRO 30

CAP DE 
CREUS, 

RIERES DEL
516,943 4.685.563 0,69 6,804

B-0011886 UDPH2005002659
SUBTERRANIA - 

POU
AGRÍCOLA

BARBANCHO 
RUIZ, LUÍS

POU VIÑETA, 
TERRITORI 

LES PLANES / 
VIÑETA- LES 
PLANES PO.1 

CAP DE 
CREUS, 

RIERES DEL
515,441 4.685.583 0,41 2,160

Inscripció 
 número 

Expedient 
 número 

Tipus 
 de captació 

Ús      
de l'aigua 

Titular 1 Lloc/Central 
Llera/ 

aqüífer 
Conca  UTM X  UTM Y 

Cabal  
(l/s) 

Observacions de
l cabal 

Volum  
màxim  
anual  
(m3) 

Sup. 
Regable 

 (Ha) 

Potència  
(kW) 

Observacions

 
* Cal notar que la inscripció número C-007640 és errònia, doncs pertany a l’aqüífer del Baix Francolí. 

Font: Agència Catalana de l’Aigua.
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2.5. Riscos ambientals d’origen natural en el medi físic 

Els terrenys que constitueixen el conjunt de la península de Cap de Creus es troben 
heterogèniament afectats per l’activitat recent dels humans. Exemples representatius 
d’aquesta activitat són les zones urbanitzades, les zones d’activitats extractiva, els abocadors, 
les zones de conreus, els vials, els tallafocs, les obres hidràuliques i les infraestructures 
marítimes. Aquesta antropització en menor o major mesura afecta el sòl i els processos 
naturals que el caracteritzen com ara l’erosió, el transport i deposició de sediment. Al mateix 
temps els terrenys antropitzats en menor o major mesura són vulnerables a aquests processos 
naturals, és dir estan sotmesos a risc. A continuació es descriuen els principals riscos als que 
està sotmès el terme municipal. 

 

2.5.1. Inundacions i avingudes 

Tal i com s’ha posat de manifest a l’apartat de la climatologia, i com es sabut pels habitants 
del terme municipal, a la zona d’estudi sovint es produeixen pluges molt intenses que 
desencadenen inundacions. No es disposa d’estudis d'inundabilitat dels torrents i rieres del 
municipi. Únicament es disposa de la delimitació de les zones potencialment inundables des 
d’un punt de vista geomorfològic, és a dir zones que per la seva topografia natural poden ser 
susceptibles de patir inundacions, realitzada per l’ACA. Tal i com es pot observar a la Figura 
2.5-1, en el municipi hi ha detectades zones potencialment inundables a la riera de la Selva 
amb possible afecció a part del nucli urbà. Les zones amb perill d’inundació es caracteritzen 
per ser de poc pendent i estar topogràficament deprimides. Aquestes zones coincideixen amb 
les zones de baix pendent topogràficament deprimides que s’identifiquen en els mapes de les 
Figura 6. Aquestes possibles afectacions per inundabilitat haurien de ser estudiades en detall. 

Cal destacar que aquestes pluges torrencials afavoreixen l’erosió del sòl i sovint desencadenen 
moviments de massa (esllavissades, caigudes de blocs, etc) importants. 

Figura 2.5-1: Zones potencialment inundables des d’un punt de vista geomorfològic 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 
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2.5.2. Risc sísmic i volcànic 

En base al marc geològic descrit prèviament i al catàleg sísmic de l’Institut Geològic de 
Catalunya es pot afirmar que l’àrea d’estudi se situa dins una zona amb una activitat sísmica 
moderada. D’acord amb les dades consultades, amb un període de retorn de 500 anys no 
s’esperen terratrèmols amb intensitats superiors a VI i VII. Aquestes intensitats és poc 
probable que produeixin danys importants en el terme municipal i les seves àrees veïnes. 

Es considera que el risc volcànic a l’àrea d’estudi és baix, tot i que pels seus efectes 
generalitzats i el seu caràcter, avui dia encara totalment impredictible, fan necessària la 
consideració del risc volcànic. Cal destacar que l’àrea d’estudi se situa dins una província 
magmàtica que afecta tota la Mediterrània i les seves àrees veïnes d’Europa i Àfrica. Exemples 
d’aquest magmatisme són els volcans de la Garrotxa i els petits afloraments de roques 
volcàniques neògenes i quaternàries que es troben disperses per l’Empordà. 

 

2.5.3. Risc geològic i d’erosió de sòls 

Un aspecte de suma importància fortament relacionat amb els terrenys antropitzats del 
conjunt de la península de Cap de Creus és el de la conservació del sòl (Vilà, 1996). Cal 
destacar els centenars de quilòmetres de paret seca que constitueixen les feixes, els camins 
empedrats, els tallavents i les agulles que s’estenen en el conjunt de la península. Totes 
aquestes juntament amb altres obres singulars com escales, cisternes i pous permeten el 
conreu del sòl en pendents elevats i actualment es troben en molt mal estat de conservació pel 
seu abandonament, el trànsit incontrolat de persones i ramats de bestiar. El mal estat i el 
trencament de les parets seques comporta: i) l’erosió del sòl que estava retingut, ii) un 
augment de la velocitat de l’aigua superficial i de la seva capacitat erosiva, iii) una disminució 
de la infiltració i un taponament de les vies de drenatge, i iv) un paisatge que suggereix 
abandonament respecte un passat més ordenat. Davant aquest escenari és important que es 
prenguin mesures de restauració de les terrasses i protecció de la coberta vegetal, 
especialment en aquells llocs conreats. 

Un altre risc relacionat amb els processos geodinàmics que afecta en aquest cas amb poca 
intensitat el terme municipal és el d’esllavissades i despreniments de roques en zones d’elevat 
pendent. 

Cal destacar que les pluges torrencials, que es donen a vegades en el municipi, afavoreixen 
l’erosió del sòl i sovint desencadenen moviments de massa (esllavissades, caigudes de blocs, 
etc) importants. 

 

2.6. Riscos Ambientals d’origen antròpic 

2.6.1. Contaminació de sòls, aigües superficials i subterrànies 

La possible contaminació dels sòls i les aigües subterrànies, depèn principalment de dos 
factors. Per una banda, hi ha les característiques dels sòls i dels aqüífers i per altra banda 
l’abocament de contaminants potencialment contaminants de les aigües o dels sòls, per la 
presència d’empreses o activitats potencialment contaminants. 

Pel que fa a la primera premissa, les característiques del sòl i dels aqüífers. Com s’ha vist en 
punts anteriors d’aquest mateix document, els sòls presents al Cap de Creus són en general de 
poca entitat i amb una permeabilitat alta, la qual cosa vol dir que en aquests sòls l’aigua es 
filtra amb molta facilitat, així, la major part d’aigua que arribi al sòl s’escolarà a nivells 
inferiors i als aqüífers subterranis. 

Com s’ha vist, en la zona hi ha dos tipologies d’aqüífers. Els al·luvials i els aqüífers dels 
materials pre-quaternaris. El risc de contaminació dels diferents aqüífers vindrà donat per les 
zones de recàrrega d’aquests. Les zones de recàrrega dels aqüífers al·luvials es dóna 
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principalment en espais d’aflorament del propi aqüífer i la recàrrega del riu. Així les zones de 
major risc del Cap de Creus per aquests aqüífers són les rieres i torrents associats directament 
a l’aqüífer. 

Pel que fa als aqüífers de materials pre-quaternaris, com s’ha descrit anteriorment, les 
principals zones de recàrrega són les zones permeables del substrat pre-quaternari, ja sigui el 
que aflora com el que se situa sota els sòls i els dipòsits quaternaris.  

 

Per altra banda, la segona premissa, és la presència d’activitats contaminants en el municipi, 
com es veurà més endavant, a La Selva de Mar no hi ha ni activitats ramaderes ni indústries ni 
activitats potencialment contaminants. En aquest els aqüífers del municipi de la Selva de Mar 
no es troben catalogats com a zones vulnerables per la contaminació de nitrats que efectuen 
els Decrets 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb 
la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, i el 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. Així doncs, es pot considerar que el risc de contaminació 
dels sòls i les aigües a la Selva de Mar, és baix o molt baix. 

A partir de les dades presents en les fitxes de les Masses d'Aigua Subterrànies a Catalunya, 
recull sintètic de la informació referent a la caracterització inicial, anàlisi de pressions i 
impactes, i valoració del risc (integrat en el document conegut com a document IMPRESS), 
elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua, es pot concloure que el risc d’origen antròpic 
respecte els aqüífers superficials del municipi és baix. 

A continuació es mostren les taules resum de les diferents pressions que s’analitzen des de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i la magnitud d’aquesta pressió respecte la massa d’aigua que 
formen els aqüífers. 

 

Taula 2.6-1: Resum de pressions sobre l’estat químic 

Fonts Pressions Magnitud 

 Pressions difuses  

Dejeccions ramaderes Sense pressió 

Agricultura intensiva: adobs i tractaments fitosanitaris Baixa 

Aplicació de llots de depuradora (biosòlids) Sense Pressió 

Agricultura i 
Ramaderia 

Retorns de reg i recàrrega artificial Baixa 

Clavegueram i 
col·lectors urbans 
i industrials 

Filtracions i fugues des de zones urbanes i industrials 
Baixa 

Abocaments, lixiviats i fugues Sense pressió Activitat 
industrial 

Pressions puntuals  

Abocaments industrials Sense pressió Activitat 
industrial 

Sòls contaminats Sense pressió 

Gestió de residus Dipòsits de residus industrials Sense pressió 

Activitat minera Runams salins Sense pressió 

EDARs Abocaments d’aigües depurades Sense pressió 

Extraccions 
d’àrids 

Afeccions a la piezometria i a la qualitat Baixa 

Extracció d’aigua 
a zones 
costaneres 

Extracció que provoca intrusió salina 
Alta 

Pressió total dobre l’estat químic Baixa 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. 
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Taula 2.6-2: Resum de pressions sobre l’estat qualitatiu 

Fonts Pressions Magnitud 

Extracció d’aigua Captacions d’aigua subterrània Baixa 

Extracció d’àrids Afectacions a la piezometria i a la qualitat Baixa 

Agricultura Agricultura intensiva de vivers i freatòfits Sense pressió 

Pressió total sobre l’estat quantitatiu Baixa 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Així doncs, es pot observar com l’única pressió que exerceix una pressió alta sobre aquest 
aqüífer és l’extracció d’aigua, la qual provoca una intrusió salina i un impacte sobre l’estat 
químic de l’aigua del mateix. 
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B. Diagnosi estratègica de l’entorn físic 

2.7. Descriptors i resum executiu. Diagnosi Estratègica 

Resum executiu 

El municipi se situa dins la península de Cap de Creus, la qual defineix l’extrem oriental dels 
Pirineus. Es tracta d’un terreny rocallós compost fonamentalment de pissarres, fil·llites i 
esquistos hercinians on s’hi ha establert una xarxa de drenatge complexa de torrents de poc 
recorregut molt encaixats entre serres i que drenen l’aigua de pluja directament cap a la 
mar. En superfície, en termes generals, les roques del substrat es troben poc meteoritzades i 
cobertes per un mantell de sòl de poca entitat. Només es troben dipòsits sedimentaris 
quaternaris de gruixos considerables a les parts baixes de les rieres principals.  

El terme municipal es caracteritza per un clima típicament mediterrani, amb pluviometria 
irregular i estacional amb hiverns humits i relativament suaus en les zones costaneres i 
estius secs i calorosos. Les rieres i els torrents són cursos que només s’omplen 
significativament durant les èpoques de pluges torrencials. Les aigües subterrànies es troben 
emmagatzemades en els dipòsits sedimentaris i en les fissures del substrat rocós. 

Climogrames de les estacions meteorològiques de Roses i de Portbou, representatives del 
conjunt de la Península de Cap de Creus segons Vilà 

Roses          Portbou 

    
Vilà (1996) 

 
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya i Vilà (1996) 
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Patrimoni geològic de gran interès 

Cal destacar que el patrimoni geològic del municipi té un gran interès des d’un punt de vista 
divulgatiu, pedagògic i científic.  

La possibilitat d’observar afloraments rocosos de forma contínua com els que hi ha en el 
municipi i en el conjunt de la península de Cap de Creus ajuda als professionals de les 
ciències de la terra a entendre la configuració del subsòl d’aquí i per analogia d’altres zones 
llunyanes en que per exemple s’hi construeixen infraestructures subterrànies o s’exploten 
recursos energètics i minerals. 

 

Manca informació referent als aqüífers 

La informació que es disposa actualment referent a l’aigua subterrània del municipi és 
insuficient o en tot cas es troba dispersa. En aquest sentit, tampoc es disposa de cap 
inventari de pous exhaustiu, el que no permet controlar la quantitat i qualitat de l’aigua 
subterrània del municipi. 

 

El sòl s’erosiona a una alta velocitat 

Tal i com s’ha posat de manifest a l’apartat de riscos, el sòl del municipi s’erosiona a una 
velocitat preocupant a conseqüència fonamentalment dels despreniments de feixes i altres 
parets seques. En aquests sentit, s’estan realitzant molt poques actuacions encaminades a 
evitar o disminuir l’erosió intensa que afecta els vessants. 

 

Manca d’informació consultable de forma ràpida i àgil 

Davant la necessitat de que la informació del medi físic i la resta d’informació important per 
la planificació i gestió del municipi estès endreçada degudament en un sistema d’informació 
digital que agilitzés el procés de consulta i d’anàlisis d’aquesta, s’ha detectat que 
actualment, tot i existir un volum molt important d’informació útil, aquesta, pel seu format 
(paper) i la seva localització (dispersa) no es pot consultar de forma àgil.  

 

2.8. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

El municipi, i tot el Cap de Creus, suposa un punt amb un alt interès geològic 

Zona amb una activitat moderada sísmica i risc volcànic baix 

L’ACA considera que l’efecte de l’home als aqüífers al·luvials és baix 

 

Punts febles 

Manca un recull d’informació àgil i ràpida de consultar sobre el medi físic del municipi 

Elevat grau d’erosionabilitat del terreny 

Manca d’un cens exhaustiu de pous 
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Oportunitats 

Els afloraments geològics permeten estudiar el comportament del subsòl, i per analogia, el de 
zones llunyanes  

 

Amenaces 

Elevat risc d’erosió per l’abandonament, sobretot, del manteniment de les feixes i parets de pedra 
seca 

 

2.9. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat 

• Potenciar l’estudi, el coneixement i la divulgació del patrimoni geològic del Cap de Creus 

• Disposar de sistemes de consulta de la informació existent, per tal d’apropar el medi 
físic als ciutadans i a la població en general 

• Minimitzar les actuacions que puguin incrementar els riscos naturals existents 
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3. Aspectes de Sostenibilitat Ambiental 

3.1. Anàlisi del territori 

A. Memòria descriptiva 

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

3.1.1. Usos del sòl i evolució 

La península del cap de Creus ha patit nombrosos canvis des de mitjans del s. XX i fins ara. A 
mitjans dels anys 50, bona part de la península estava conreada de vinya i olivera. Les gelades 
de 1956, van portar a l’abandonament de bona part dels conreus d’olivera; mentre els conreus 
de vinya, ja en clara decadència des de finals del s. XIX a causa de la crisi de la fil·loxera, van 
anar abandonant-se paulatinament. Simultàniament, s’han incrementat els processos 
urbanístics associats a la pràctica turística, sobretot a les poblacions limítrofs amb el Parc 
Natural, com Roses o Llançà, però també a el Port de la Selva, la Selva de Mar i Cadaqués. 

Un altre element configurador dels usos del sòl ha estat el foc, ja que tota la península ha patit 
nombrosos incendis que han transformat el paisatge de manera considerable. Hi ha alguns 
espais entre els termes de el Port de la Selva i Cadaqués que s’han cremat fins a cinc vegades 
en els darrers vint-i-cinc anys amb diferents intensitats i en incendis més o menys extensos. 

Tots aquests factors són determinants a l’hora d’entendre l’evolució en l’ús del sòl fins al 
moment actual. 

A continuació s’ofereix una taula amb els usos del municipi de La Selva de Mar, on s’hi mostren 
les hectàrees que ocupa cada ús, el nombre de taques en què està distribuït (indica la 
fragmentació de l’ús) i el percentatge que representa sobre el total municipal. Les dades es 
donen en els tres nivells del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya per a la seva millor 
comprensió i comparació amb altres anys. 

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

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 
Nombre 

de 
taques 

Àrea 
(ha)) 

% 

Boscos densos Boscos densos 74 93,71 13,21 

Boscos clars  Boscos clars 9 3,63 0,51 

Matollars Matollars 79 488,71 68,92 

Prats i herbassars Prats i herbassars 46 59,06 8,33 

Roquissars Roquissars 2 0,25 0,04 

Tarteres Tarteres 6 1,25 0,18 

Terrenys 
forestals 

Sòls nus forestals Lleres naturals 1 0,68 0,10 

Conreus Conreus Altres conreus herbacis 16 11,75 1,66 
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Taula 3.1-1 Usos del sòl del municipi. Any 2003. 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 
Nombre 

de 
taques 

Àrea 
(ha)) 

% 

Vinyes 12 10,00 1,41 

Altres conreus llenyosos 18 19,67 2,77 

Conreus en transformació 1 2,86 0,40 

Conreus abandonats - prats 8 10,88 1,53 

Urbà residencial compacte 2 4,77 0,67 
Zones urbanitzades 

Urbà residencial lax 3 0,73 0,10 
Improductiu 
artificial 

Sòls nus urbans Sòls nus urbans 1 1,15 0,16 

Total 278 709,10 100,00 

Font: elaboració pròpia a partir del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 2ª ed. CREAF, 2003 

 

Com es pot observar, dominen clarament els matollars i les brolles, que ocupen més de dos 
terços del territori del municipi. La resta d’usos és gairebé testimonial front a aquest, tot i que 
cal destacar els percentatges ocupats per boscos densos i per prats i herbassars. 

Pel que fa als matollars, cal entendre la seva extensió des de la perspectiva dels factors 
confluents que s’han esmentat més amunt pel conjunt de la península del Cap de Creus: el 
matollars passen a ocupar els espais per al conreu de la vinya que han estat abandonats. A 
més, les brolles són dels primers estadis de successió després d’un incendi forestal, i són 
comunitats adaptades a les condicions geològiques i climàtiques, el que explica el seu èxit. Tot 
i que les dades indiquen que es tracta d’un ús molt fragmentat, en realitat ocupa grans 
extensions ininterrompudes, com es pot observar a la figura 3.1-1, tot i que també presenta 
un caràcter més fragmentari en les proximitats de les zones urbanes. 

Les superfícies ocupades per bosc dens i clar les conformen pinedes de densitat variable, en la 
major part dels casos ubicades en cotes baixes, properes a zones humanitzades i a recer dels 
vents predominants. Aquests factors fan que s’hagin pogut lliurar dels incendis forestals. 
D’altra banda, el pi blanc és una espècie de creixement ràpid, el que explica el seu èxit a l’hora 
de colonitzar els espais que correspondrien a altres comunitats vegetals. 

Entre els conreus, cal destacar la importància de l’olivera, que ocupa gairebé un 3% del 
territori municipal, si bé tenen importància també el conreu de la vinya i els conreus herbacis 
de secà. 

Pel que fa al sòl urbanitzat, al contrari que als municipis veïns de Cadaqués i el Port de la 
Selva, a la Selva de Mar predomina la urbanització compacta pròpia dels nuclis de població 
tradicionals, mentre la urbanització laxa representa només un 0’1% d’ús del sòl, front a 
gairebé el 0’7% de la primera. És a dir, fins al moment, el procés urbanitzador a la Selva de 
Mar ha respectat la tradicional disposició i estructura urbana de la zona. Aquest aspecte es 
discutirà amb més detall al punt 3.1.3. 
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Pel que fa a l’evolució dels usos del sòl, per l’any 1956 només es disposa de les dades 
corresponents a la part del terme municipal afectada pel Pla especial de protecció del cap de 
Creus. No obstant, la informació de la que es disposa ja és suficient per beure algunes 
tendències. 

Així, es pot observar com, en la línia de la resta dels municipis del cap de Creus, als anys 50 
del s.XX una major part del municipi estava destinada al conreu de la vinya i de l’olivera: les 
cotes més altes i les zones amb més pendent, amb l’adequat terrassament, estaven dedicades 
a aquest conreu. No obstant, val a dir que la importància d’aquests conreus en la superfície 
actual del municipi era molt menor que en el terme municipal veí del Port de la Selva.  

La superfície ocupada per prats i herbassars l’any 50, es veu que ha evolucionat a matollars en 
l’actualitat. Aquest canvi és molt probablement degut a l’abandonament de les activitats 
tradicionals de ramaderia. Les pràctiques ramaderes han demostrat ser una eina molt útil de 
gestió en la prevenció i el control d’incendis, en tant que disminueixen la càrrega de 
combustible disponible en els indrets on es realitzen. 

Figura 3.1-1 Usos del sòl a la Selva de Mar (2003) 

 

Font: elaboració pròpia a partir del MCSC 2ed., CREAF (2003) 
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A banda del que ja s’ha esmentat, poca cosa més es pot afegir respecte a l’ús del sòl a la Selva 
de Mar durant els anys 50: no es disposa de dades per gairebé la meitat del municipi, i 
aquelles de les que es disposa són de difícil interpretació.  

Així, no es disposa de dades fiables pel que fa a la variació en l’ús del sòl per processos 
urbanitzadors. Tot sembla indicar, però, que, a banda d’algun desenvolupament reduït fora 
vila, de moment no s’han produït grans desenvolupaments urbanístics al municipi. Aquesta 
circumstància podria canviar en el futur, tal i com es veurà en els apartats següents. 

 

3.1.2. Aspectes territorials i planejament directriu 

Des de l’aprovació del Pla Territorial General de Catalunya per la Llei 1/1995, de 26 de 
març, i sobretot en els darrers cinc anys, s’han iniciat i aprovat nombrosos plans territorials 
que el desenvolupen d’acord amb les directrius de la mateixa Llei. 

Tant la Selva de Mar com la resta de municipis del Cap de Creus estan inclosos dins l’àmbit 
funcional de les comarques gironines. A la pràctica, això vol dir que el planejament territorial i 
urbanístic de la zona s’haurà de regir pel Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines, en aquest moment en procés d’elaboració. 

Figura 3.1-2 Usos del sòl a la Selva de Mar (1956) 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Parc Natural del Cap de Creus 
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En tant no s’aprovi el PTPCG, cal tenir en consideració, per a la redacció de planejament 
territorial de rang inferior i planejament urbanístic, les disposicions que fixa el PTGC per la 
zona.  

La Selva de Mar conforma, juntament als municipis de Colera, Llançà i el Port de la Selva el 
sistema bàsic territorial de tipus costaner de Llançà dins l’àmbit funcional territorial de les 
comarques gironines. Les propostes del PTGC per aquest tipus de sistemes es concreten en: 

• la protecció màxima dels terrenys de la faixa litoral lliures, és a dir, aquells que no són ni 
urbans ni urbanitzables segons el planejament urbanístic municipal. 

• la cerca d’alternatives de desenvolupament en els municipis de segona línia de costa que 
no estiguin congestionats i disposin de terrenys adequats. 

• la diversificació productiva, per evitar una excessiva dependència del turisme. 

• l’establiment de polítiques de contenció, preservació del medi, i desenvolupament selectiu; 
a més de la dotació d’equipaments i infraestructures i serveis, tenint en consideració la 
població flotant. 

• la reurbanització, amb la portada de serveis bàsics al nuclis de població i urbanitzacions 
existents.  

3.1.2.1. Afectació en el municipi del Pla Director Territorial de l’Empordà 

El Pla Director Territorial de l’Empordà (PDTE), va ser aprovat definitivament l’octubre de 
2006. Com a Pla Director Territorial, el PDTE ha permès l’ordenació d’un àmbit d’actuació com 
és l’Empordà, sotmès a diferents pressions i impactes que requerien una actuació d’urgència, 
fins i tot prèvia a la redacció del PTPCG. 

A nivell general, les propostes del PDTE són les següents: 

• reforça les ciutats i els principals nuclis urbans com a centres de serveis per a l’Empordà. 

• limita la dispersió de la urbanització i regula el creixement de les segones residències. 

• protegeix el territori no urbanitzat com a patrimoni ambiental, cultural i econòmic. 

• fomenta la diversificació de les activitats econòmiques tot protegint el sòl agrícola, 
fomentant els serveis i les activitats turístiques i industrials. 

• promou una racionalització de la xarxa viària millorant l’accessibilitat i la vertebració del 
territori, en coherència amb el PITC. 

Les propostes del PDTE s’estructuren en tres sistemes bàsics: el d’espais oberts (que es 
concreta en nivells de protecció), el d’assentaments (que es concreta en estratègies), i el 
d’infraestructures (que es concreta en actuacions). 

Pel que fa al sistema d’espais oberts, el PDTE estableix tres categories de protecció: 

Taula 3.1-2 El sistema d’espais oberts del PDTE a la Selva de Mar- 

Categoria Protecció la Selva de Mar 

espais inclosos al PEIN 

espais inclosos en alguna 
figura de protecció especial. 

espais de valor natural o 
connector segons el PDTE  

no 
urbanitzable 

tot el territori municipal que està inclòs 
a l’EIN del Cap de Creus 

el PDTE no estableix espais de valor 
connector altres que els de l’EIN 

protecció 
especial 

espais de valor agrícola 
segons els PDTE 

edificacions 
art. 47 LU 

el PDTE no estableix àrees de valor 
agrícola 

protecció 
territorial 

àrees amb risc ambiental no 
urbanitzable 

no hi ha zones de risc 
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Taula 3.1-2 El sistema d’espais oberts del PDTE a la Selva de Mar- 

Categoria Protecció la Selva de Mar 

espais d’elevada qualitat 
paisatgística 

a regular per 
directrius del 
paisatge o 
altre 

tot el terme municipal no inclòs a l’EIN 
de cap de Creus 

espais de valor estratègic admet 
actuacions 
d’interès 
nacional 

no es preveuen zones d’aquesta 
categoria 

protecció 
preventiva 

resta de sòl no urbanitzable no 
urbanitzable 
general 

tot el sòl queda com a de protecció 
especial o territorial 

Font: elaboració pròpia a partir del PDTE, 2006. 

 

Per al sòl de protecció especial, el PDTE estableix a més les següents estratègies específiques 
de gestió i protecció: 

• protegir i recuperar les zones humides i els aiguamolls. 

• mantenir la qualitat dels rius i marges fluvials. 

• protegir els paisatges agrícoles. 

• crear anelles verdes. 

• elaborar plans tècnics de gestió i millora forestal. 

• solucionar els problemes de connectivitat 

• establir mesures específiques per a la conservació de les àrees amb especials valors 
geològics. 

 

En el cas de La Selva de Mar, l’aplicació d’aquestes estratègies queda assegurada pel Pla 
Especial del Parc Natural del Cap de Creus, com es veurà al punt 3.1.2.3. 

En relació al sistema d’assentaments, el PDTE engloba fins a tres dels sistemes bàsics 
territorials esbossats pel PTGC per formar l’àmbit de Mar d’Amunt, que engloba Portbou, 
Colera, Llançà, el Port de la Selva, la Selva de Mar i Cadaqués. 

En aquest àmbit, el PDTE opta per fomentar propostes urbanístiques de reequilibri, atès que la 
població s’ha estancat i en molts casos no hi ha més possibilitats de creixement. També 
planteja la necessitat d’estratègies de renovació del model de turisme residencial, ja que 
l’economia està fortament especialitzada en aquest sector. 

 

Pel nucli de la Selva de Mar, el PDTE proposa l’estratègia de “canvi d’ús i reforma”. Aquesta 
estratègia s’aplica “en aquelles àrees que han exhaurit o estan en vies d’exhaurir les 
disponibilitats de sòl adequat per a l’extensió de la urbanització, però que, per la seva 
significació i localització, poden millorar el seu paper com a àrees urbanes en l’estructura 
territorial, atès que es troben en una de les següents circumstàncies: 

• Tenen una desproporció significativa entre habitatges i llocs de treball. 

• Són àrees amb potencial de transformació interna per obsolescència de teixits urbans o 
industrials i d’instal·lacions o infraestructures. 

• Tenen un a proporció elevada de segona residència susceptible d’anar convertitnt-se en 
habitatges principals. 
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L’objectiu d’aquest estratègia es fomentar la mixticitat d’usos de les àrees urbanes que 
afavoreixi el reequilibri residència-treball” (PDTE, 2006). 

El PDTE no efectua cap previsió d’actuació en el marc del sistema d’infraestructures. 

En general, el PDTE, per al cas de la Selva de Mar, recull les disposicions d’altres normatives 
territorials i urbanístiques, com el Pla Director del Sistema Costaner i la pròpia normativa 
urbanística del municipi, sense introduir-hi modificacions significatives. En aquest sentit, dota a 
l’àrea encara sense edificar al nord-est del nucli de la qualificació de sòl urbà, reconeixent així 
la qualificació que li atorga la normativa urbanística municipal. 

 

3.1.2.2. Afectació en el municipi del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), es va aprovar definitivament el 
maig de 2005, amb l’objectiu principal d’ “identificar els espais costaners que no han sofert un 
procés de transformació urbanística, classificats pel planejament vigent com a sòl urbanitzable 
no delimitat i sòl no urbanitzable, i preservar-los de la seva transformació i desenvolupament 
urbà, per garantir el desenvolupament urbanístic sostenible del territori que abasta aquest Pla i 
del sistema costaner en el seu conjunt” (PDUSC, 2005). 

 

L’àmbit del PDUSC inclou el territori comprés dins una franja de 500 metres d’amplada des de 
la línia d’atermenament del domini públic marítim – terrestre, més els àmbits de les unitats 
territorial de regulació del sòl costaner (UTR-C) i de sol costaner especial (UTR-CE) exteriors a 
aquesta franja. 

 

La Selva de Mar no queda directament afectada pel PDUSC, atès que cap part del seu terme 
municipal no està inclosa dins la franja de 500m. No obstant, els sectors del proper municipi 

Figura 3.1-3 Afectació del PDUSC als sectors limítrofs amb la Selva de Mar 

U: urbà; UD: urbanitzable delimitat; UD*: urbanitzable delimitat amb PP aprovat definitivament; UND: 
urbanitzable no delimitat; UND*: urbanitzable no delimitat amb PAU o PP delimitació; NU: no urbanitzable. 

Font: PDUSC, 2005 
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del Port de la Selva que si que resulten afectats arriben fins ben bé el límit del terme 
municipal. Això vol dir, a la pràctica, l’existència d’uns sectors amb una elevada protecció front 
als processos de transformació en virtut del PDUSC (les UTR- C 014 Puig Dijous, 015 Badia 
Port de la Selva, i 016 la Fonollera, qualificats de sòl no urbanitzable costaner C1) a tocar 
d’uns sectors amb una menor protecció per estar-ne exclosos. 

Aquest fet fa recomanable la revisió de la protecció atorgada a la zona pel planejament 
municipal, per preservar-los de la pressió urbanitzadora que pogués traslladar-se des de la 
primera línia de mar protegida pel PDUSC. 

 

3.1.2.3. Afectació en el municipi del Pla Especial del Parc Natural del Cap de Creus 

El 28 de juliol de 2006 va ser aprovat de manera definitiva el Pla Especial de protecció del 
medi natural i del paisatge del parc natural del cap de Creus (PEPNCC) per part del 
Conseller de Medi Ambient. 

Aquest Pla, que és d’aplicació a tot l’àmbit del Parc Natural del Cap de Creus, i, per tant, a 
bona part de La Selva de Mar, té com a objectius: 

• la preservació estricta i la restauració, quan escaigui, dels sistemes naturals terrestres i 
marins del parc natural del Cap de Creus, dels valors geològics, botànics, faunístics i 
ecològics i dels elements d’interès cultural que conté i de la integritat del seu paisatge. 

• l’establiment d’un règim jurídic i d’ordenació global que faci efectiu l’objectiu anterior. 

 

En línies generals, el PEPNCC estableix regulacions pel que fa a: 

• els usos i activitats compatibles, en funció de la zona del parc. 

• els usos i activitats incompatibles, pel medi terrestre (industrials, extractius, abocament i 
tractament de residus, esportius i del lleure; hotelers, recreatius i esportius; estacions de 
serveis i parcs eòlics; àrees de caça amb reglamentació específica; plantació i introducció 
d’espècies forànies; encesa de focs i acampada) i pel medi marí (pesca d’arrossegament i 
encerclament, concursos, instal·lacions d’aqüicultura i esculls, instal·lacions nàutiques i 
activitats esportives i del lleure); amb excepcions. 

• les condicions generals de l’edificació, tant pel que fa a la conservació i millora de les 
edificacions existents, com per les edificacions de nova planta, allà on estan permeses; 
també estableix una alçada màxima de 6’5 m i una volumetria màxima en funció de cada 
zona. 

• les característiques de les tanques admeses, amb criteris paisatgístics, faunístics i de 
seguretat. 

• les condicions generals per l’establiment d’infraestructures i equipaments. 

• la millora i obertura de nous elements de la xarxa viària, prioritzant la primera front a la 
segona. 

• la senyalització, amb criteris paisatgístics. 

• la xarxa elèctrica, amb criteris paisatgístics i d’utilització racional dels elements existents. 

• els aprofitaments d’aigua, amb criteris de manteniment de cabals. 

• els usos i les activitats agrícoles, tot afavorint aquest ús sempre que sigui compatible amb 
la conservació i d’acord amb les regulacions específiques per cada zona. 

• els usos i activitats ramaderes, afavorint la ramaderia extensiva, però permetent 
l’estabulament sota determinades condicions. 

• els usos i les activitats cinegètiques. 

• els usos i activitats forestals, en el marc dels corresponents plans de millora i gestió 
forestal, i amb especial protecció dels boscos de ribera. 
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• els usos i les activitats pesqueres i marisqueres, sempre regulades i controlades. 

• les activitats de recol·lecció. 

També estableix proteccions específiques per la gea, els recursos hídrics i els cursos d’aigua, la 
flora i la vegetació, les zones humides, els hàbitats d’interès comunitari, la fauna salvatge, el 
paisatge i el patrimoni cultural i contra els incendis forestals. 

La regulació de l’ús públic de l’àmbit del parc, que fa referència a activitats no directament 
productives que tradicionalment s’han dut a terme al medi rural de l’indret, contempla 
aspectes com l’ús de la xarxa viària i la circulació amb mitjans motoritzats, els usos i les 
activitats esportives i recreatives al medi terrestre i al medi marí i els equipaments i serveis 
d’ús públic. 

 

Tot el capítol 3 del Pla Especial està dedicat a la regulació de les diferents zones excloents en 
que queda dividit l’àmbit territorial afectat. N’existeixen cinc tipologies, de major a menor 
protecció (les regulacions dels àmbits de menys protecció són també aplicables als de més 
protecció, sempre que no n’hi hagin d’específiques més restrictives): 

• zona de reserva natural integral: l’objectiu d’aquesta zona és la preservació estricta i la 
restauració si s’escau dels sistemes naturals, a diversitats biològica i el paisatge. 

− només poden efectuar-s'hi treballs científics i activitats destinades a la divulgació 
dels seus valors.  

− l'accés i la circulació públics s'han de condicionar exclusivament per mitjà de punts i 
itineraris expressament assenyalats.  

− no es permeten l'extracció ni la recol·lecció de minerals , roques, fòssils, plantes i 
animals, ni les activitats cinegètiques.  

• zona de reserva natural parcial: l’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels hàbitats i 
les espècies característiques del medi marí del cap de Creus, de manera compatible amb 
els aprofitaments tradicionals de la zona. 

− únicament s'hi permet la pesca artesanal o amb canya, la qual serà objecte de 
reglamentació específica. 

− les visites i activitats recreatives, el fondeig, la circulació d'embarcacions i 
l'escafandrisme serà objecte de regulació específica i hauran de ser restringides i 
controlades. 

− l'òrgan gestor ha de promoure o autoritzar expressament els treballs científics de 
recerca o maneig que s'hi vulguin efectuar. 

• zona de paratge natural d’interès nacional: l’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels 
elements naturals i culturals característics de cada sector, amb especial atenció a la 
protecció del seu paisatge. 

− no s'admeten alteracions de l'orografia natural dels terrenys, llevat dels compatibles 
amb els objectius de la protecció.  

− tampoc no hi és permesa la instal·lació de conduccions aparents d'energia, 
telefòniques i similars, ni la construcció de cap obra o aparell de generació 
d'energia. 

• zona de parc natural: l’objectiu d’aquesta zona és la conservació dels seus valors naturals i 
paisatgístics, de manera compatible amb el desenvolupament de l’ús públic i l’aprofitament 
tradicional dels seus recursos. 

− tot el seu àmbit té la condició d'espai no urbanitzable objecte de protecció especial. 

− són genèricament admesos els aprofitaments agropecuaris tradicionals. 

− és prohibit fer-hi obres i instal·lacions que no estiguin vinculades estrictament amb 
el usos agraris o els objectius de la protecció.  
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− en cap supòsit es permet la instal·lació d'elements artificials que limitin el camp 
visual, trenquin l'harmonia del paisatge o en desfigurin les perspectives. 

− la circulació motoritzada és prohibida fora de les carreteres i pistes. 

− es prohibeix expressament: Plantar o alliberar espècies vegetals o animals sense 
l'autorització expressa de l'òrgan gestor. Abandonar o abocar tota mena de residus i 
deixalles. Encendre foc fora dels indrets i períodes assenyalats per l'òrgan gestor. 
L'acampada lliure. 

− la caça serà regulada per la reglamentació que estableixin els instruments 
d'ordenació del parc. 

− s'admet la pràctica de la pesca artesanal i esportiva i els usos i les activitats 
tradicionals del cap de Creus. Hi són prohibides la pesca d'arrossegament i la 
d'encerclament. 

− és prohibida la construcció d’instal·lacions d'aqüicultura, la immersió d'artefactes i 
similars i la construcció d’instal·lacions nàutiques en general, llevat d'aquelles 
reduïdes i integrades a l'entorn, destinades exclusivament a usos pesquers i de 
serveis del Parc. 

• zona d’ordenació específica: l’objectiu d’aquesta zona és adaptar el règim normatiu de la 
Llei4/1998, de creació del parc natural, i el Pla Especial, a la realitat física i jurídica que 
presenten els terrenys que hi són inclosos, majoritàriament urbanitzats o amb un ús humà 
més intens que a la resta de l’àmbit del Pla. 

Taula 3.1-6 Zones del Pla Especial i afectació a la Selva de Mar 

Clau Zones Pla Especial Sup. la Selva de Mar (ha) 

  Sup. (ha) Sup. (ha) % (1) % (2) 

1 reserva natural 
integral 

cap de Creus 

cap de Norfeu 

891,41 

101,27 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 reserva natural 
parcial 

(àmbit marí) 

cala Prona – punta del Tres 
Frares 

cap de Creus 

cap de Norfeu 

257,75 

293,29 

265,64 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

3 paratge natural 
d’interès 
nacional 

cap Gros – cap de Creus 

punta Falconera – cap de Norfeu 

Serra de Rodes 

illes i illots (exc. RNI) 

1.168,37 

975,07 

1.134,03 

11,14 

- 

- 

281,87 

- 

- 

- 

24,86 

- 

- 

- 

39,75 

- 

4 parc natural àmbit terrestre 

àmbit marí 

6.334,95 

2.336, 56 

226,24 

- 

3,57 

- 

31,91 

* 

5 zona 
d’ordenació 
específica 

Guillola 

Perafita 

S’Agulla – es Camell 

Cala Monjoi 

Cala Jóncols 

27,51 

79,37 

37,85 

3,37 

6,05 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

El càlcul de superfícies és excloent: les àrees comptabilitzades com a RNI, RNP o PNIN no es reflecteixen 
en el còmput de la categoria de parc natural; aquesta categoria, per tant, inclou només tots els àmbits 
que no es troben inclosos en cap altra. 
Les superfícies calculades amb SIG poden mostrar diferències respecte de les àrees oficials. 
(1) sobre el total de l’àrea protegida de cada zona. 
(2) sobre el total del municipi 
* el percentatge de les àrees marines sobre el total del municipi no es calcula perquè la jurisdicció 
municipal no abasta l’àmbit marí. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Pla Especial, 2006. 
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A la taula es pot observar que bona part del municipi (més del 65%) està sota alguna de les 
figures dels espais naturals de protecció especial. L’àmbit no inclòs al parc natural de cap de 
Creus ni a cap de les altres figures de protecció especial correspon al propi nucli de la Selva de 
Mar i les terres més baixes que l’envolten i que connecten el municipi amb el Port de la Selva. 

Segons la Disposició Transitòria Primera, els municipis afectats pel Pla Especial tenen dos anys 
a partir de la seva aprovació definitiva per adaptar el seu planejament urbanístic a les 
disposicions del mateix. 

En el cas de la Selva de Mar, el seu planejament és molt recent, i tot i haver estat aprovat 
abans de l’aprovació definitiva del Pla Especial, la seva normativa s’adapta a les disposicions 
del Pla Especial i les delimitacions que estableixen els plànols d’ordenació coincideixen amb les 
d’aquest. 

La figura següent mostra la distribució de les diferents zones a la Selva de Mar i a part dels 
municipis adjacents. 

Figura 3.1-4 Zones del Pla Especial de protecció del parc natural que afecten la Selva de Mar 

 
Font: elaboració pròpia a partir del Pla Especial, 2006 
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3.1.3. Estructura urbana 

La primera notícia històrica que es té de la Selva de Mar és del s. X, quan apareix en fons 
documentals amb el nom de Mata. L’any 1397 es comença la fortificació de l’església de Sant 
Sebastià per defensar-la dels atacs dels pirates. 

L’únic nucli de la Selva de Mar s’estructura al voltant de la Plaça del Camp de l’Obra, en les 
proximitats de la qual s’ubiquen els edificis més representatius del poble, com l’església i 
l’Ajuntament. A partir d’aquesta plaça, la topografia i la riera de la Selva determinen la 
distribució de les cases i dels carrers, majoritàriament a la riba dreta de la riera i en illes de 
cases ascendents cap a els Guínjols. 

Figura 3.1-5 Estructura urbana del nucli de la Selva de Mar 

 
Font: ICC, 2003 

 

Les cases del nucli antic es caracteritzen per ocupar completament parcel·les més aviat 
estretes, i, en general, sense pati o amb pati posterior, amb la façana alineada al carrer. Són 
edificis de poca alçada, amb un màxim de planta baixa i dos plantes (PB+2PP) 

La zona més moderna, en canvi, es caracteritza per la manca d’una tipologia clara d’edificació. 
Predominen però les cases unifamiliars aïllades amb jardí. Aquesta zona correspon al sòl 
urbanitzable de les antigues normes subsidiàries que només s’ha desenvolupat de manera 
parcial, tot i que en l’actualitat s’ha incorporat al sòl urbà. 

No obstant, aquesta zona es va planificar i s’ha desenvolupat immediatament a continuació del 
nucli preexistent, el que redueix l’impacte d’aquest tipus de creixement pel que fa a la 
mobilitat o l’oferta de serveis públics. 
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En general, doncs, la Selva de Mar es caracteritza per la seva compacitat com a nucli urbà, 
amb taques molt puntuals urbanitzades més enllà del que ja s’ha esmentat abans, amb la 
Fàbrega i el Mas de l’Estela com a nuclis de població més destacables. 

Figura 3.1-6 Tipus de sòl urbà a la Selva de Mar 

 
Font: elaboració pròpia a partir del MCSC 2 ed. CREAF, 2003 

 

3.1.4. Anàlisi del planejament urbanístic municipal 

El planejament vigent a la Selva de Mar és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 2006. 
Aquesta figura de planejament, que va començar la seva tramitació l’any 2001 amb l’exposició 
pública de l’avanç de pla, inclou la següent documentació: 

• memòria 

• normativa urbanística 

• programa d’actuació 

• avaluació econòmica i financera 
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• memòria social 

• annexos:  

− llicències 

− definicions 

− ordenances de l’edificació: regulació de la incorporació de l’energia solar tèrmica 
activa en les edificacions i regulació de la incidència de les activitats sobre l’entorn i 
el medi ambient 

• documentació gràfica. 

• catàleg de masies 

• catàleg de patrimoni 

• estudi ambiental 

• estudi d’inundabilitat. 

 

Els objectius que es planteja el POUM de la Selva de Mar són els següents: 

• Actualitzar el planejament vigent en l’àmbit territorial, mitjançant una revisió que ofereixi 
un major grau de detall i precisió. 

• Adaptar el planejament al desplegament que en matèria urbanística ha experimentat la 
legislació catalana i estatal, així com, en matèria sectorial, amb incidència en el camp 
urbanístic. 

• Efectuar els ajusts necessaris i les modificacions amb tendència a adaptar les previsions de 
creixement a les circumstàncies actuals i de mercat, a partir de criteris de sostenibilitat en 
la quantificació i qualificació dels sectors. 

• Incloure els paràmetres necessaris que assegurin una correcta protecció i preservació, tant 
del patrimoni arqueològic, arquitectònic i natural, com el del seu entorn. 

• Efectuar un tractament del Sòl No Urbanitzable que asseguri l’equilibri mediambiental i la 
protecció forestal i agrícola, d’acord amb les condicions del territori i la legislació vigent. 

• Garantir la protecció de la xarxa de comunicacions, dels camins rurals, dels recs i de la 
ribera i de la seva flora i fauna. 

• Adequar i adaptar les normes urbanístiques i ordenances de l’edificació per facilitar-ne la 
seva aplicació i interpretació; delimitant les zonificacions en cada règim del sòl que millor 
s’adapti als seus objectius. 

• Assegurar una reserva de sòl per la promoció d’Habitatge Social. 

 

Pel que fa a la Normativa, inclou les disposicions generals, els paràmetres comuns d’ordenació 
i ús i el règim urbanístic del sòl. 

El POUM fixa dos tipus d’ordenació de l’edificació: alineada a vial i oberta. La primera 
correspon bàsicament a la zona del nucli antic (ordenació tradicional); mentre la segona és 
aplicable a la resta de casos. També inclou una regulació exhaustiva dels usos i de les 
activitats. 

A la Normativa s’estableixen el següents sistemes: 

• Sistema viari: inclou la carretera de la Selva de Mar al Port de la Selva, la xarxa viària 
bàsica i secundària i la pista de circumval·lació (que pretén resoldre els problemes de 
trànsit rodat del nucli tot fent-hi una volta pel sud. 

• Sistema d’aparcaments: es dota al municipi de més aparcaments en el límit entre el sòl 
urbà i l’urbanitzable i en àrees de sòl urbà a desenvolupar mitjançant plans de millora. 

• Sistema d’espais lliures: inclou els parcs urbans, les places i jardins, i els recs i rieres en sòl 
urbà, així com l’àrea que envolta l’església de Sant Sebastià. 
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• Sistema d’equipaments comunitaris: engloba totes aquelles àrees destinades a donar un 
servei públic als habitants del municipi i contempla els usos sanitari-assistencial, religiós, 
socio-cultural, administratiu i de cementiri. 

• Sistema de serveis tècnics: comprèn de titularitat pública per a la dotació d’infrastructures, 
encara que siguin gestionats en regim de concessió per empreses privades, d'abastament 
d'aigües, serveis d'evacuació d'aigües residuals, centrals receptores i distribuïdores 
d'energia elèctrica i la xarxa d'abastament, centrals de comunicació i de telèfon, parcs 
mòbils de maquinària, plantes incineradores o abocadors de deixalles, cementiris i altres 
possibles serveis de caràcter afí. 

 

Pel que fa a la qualificació del sòl, el POUM estableix tres categories de sòl: sòl urbà, sòl 
urbanitzable delimitat i sòl no urbanitzable. 

Taula 3.1-8 Classificació del sòl a la Selva de Mar 

POUM 2006 NNSS 1981 

Tipus Clau Nom Sup (ha) Sup (ha) 

SU  

A 

B1 

B2 

VP 

AP 

 

Ordenació tradicional 

Ordenació oberta: unifamiliar aïllada 

Ordenació oberta: bifamiliar aïllada 

Verd privat 

Aparcament privat 

13,42 7,07 

SUD   1,61 6,85 

SNU  

1 

2 

3 

4 

5 

 

Protecció agrícola 

Protecció paisatgística 

Paratge natural d’interès nacional 

Parc natural 

Sistemes d’espais lliures en sòl no 
urbanitzable 

693,59 695,18 

SU sòl urbà; SUD sòl urbanitzable delimitat; SNU sòl no urbanitzable 
Font: POUM la Selva de Mar, 2006 

 

Pel que fa al sòl urbà, la classificació en diverses subclaus permet diferenciar entre el nucli 
tradicional consolidat i els nous desenvolupaments: 

• Zona A ordenació tradicional: aquesta zona ordena l’edificació del nucli original de la 
població. Correspon al tipus d’edificació alineada a vial entre elements mitgers, com parets 
o tanques. Regula aspectes com la densitat bruta, les condicions de conservació, 
parcel·lació i edificació, les condicions formals i estètiques i d’ús, les tanques i l’obligació 
d’adoptar l’ordenança sobre l’energia solar tèrmica. 

• Zona B ordenació oberta: aquesta zona abasta els creixements més recents, Urbanització 
Les Clotes, i altres tipificats POUM de nova zonificació. Correspon a la tipologia d’Edificació 
Aïllada unifamiliar o bifamiliar sobre un solar o una parcel·la de terreny dins dels límits del 
sòl urbà. Regula la parcel·la i façana mínimes, la forma de la parcel·la, l’edificabilitat, 
l’ocupació de la parcel·la, el sòl lliure d’edificació, l’alçada reguladora màxima, les 
separacions, les tanques, l’edificació mínima, les condicions d’ús, les edificacions auxiliars, 
la jardineria i l’ús sostenible de l’aigua, les normes d’aspecte estètic, l’aparcament i 
l’obligació d’adoptar l’ordenança sobre l’energia solar tèrmica. 

• Zona VP verd privat: són aquelles zones no edificables susceptibles d’un cert aprofitament 
dins dels solars urbans assenyalats en el Plànol normatiu. 
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• Zona AP aparcament privat: són aquelles zones ja consolidades que son objecte 
d’aprofitament privat per l’ús exclusiu d’aparcament. 

 

A més, s’estableixen quatre zones a regular mitjançant plans de millora urbana. 

Taula 3.1-9 Sectors a desenvolupar mitjançant PMU 

PMU Sup. DBM EBT Usos Ordenació Cessions Hab. 

1 
5897 50 0,45 Habitatge 

unifamiliar 

Habitatge 
unifamiliar en 
filera 

30 % aparcament 

16% vialitat 
26 

2 

6173 80 0,80 

Habitatge 
unifamiliar o 
plurifamiliar. 
Residencial 

Edif. alineada a 
vial / habitatge 
unifamiliar en 
filera 

7% aparcament 

25% vialitat 

0,5% s. Tècnics 

12% places i 
jardins 

49 

3 

5174 12 0,20 Habitatge 
unifamiliar 

Edificació en 
filera o 
aïllada5174 

20,48% 
aparcament 

22,74% parcs i 
jardins 

14,46% vialitat 

6 

4 2183 10 0,30 Habitatge 
unifamiliar 

Edificació 
aïllada 

 2 

Total 19427 - - - - - 83 

Sup: superfície (m2); DBM: densitat bruta mitjana (habitatges/ha); EBT: edificabilitat bruta total (m2 
sostre / m2); Hab: nombre previst d’habitatges 
Font: POUM la Selva de Mar, 2006 

 

És a dir, en sòl urbà, encara hi ha la possibilitat de créixer en 83 habitatges, sense comptar 
amb aquells que encara es poden edificar a la urbanització “les Clotes”, que en el moment de 
l’elaboració del POUM comptava amb 6 parcel·les per edificació bifamiliar aïllada i 35 per 
edificació unifamiliar aïllada, el que dóna un creixement potencial de 47 habitatges més. 

 

El sòl urbanitzable delimitat el constitueixen dos polígons ubicats a continuació del sòl urbà, 
als extrems est i oest del mateix. Aquests sectors s’hauran de desenvolupar mitjançant Pla 
Parcial d’acord amb els paràmetres fixats pel POUM. 

Taula 3.1-10 Sectors a desenvolupar mitjançant PP 

PP Sup. DBM EBT Usos Ordenació Cessions Hab. 

1 
11094 25 0,30 Habitatge 

unifamiliar 

Habitatge 
unifamiliar en 
filera 

17,63% places i 
jardins 

27 

2 
5000 35 0,37 Habitatge 

unifamiliar 

Habitatge 
unifamiliar en 
filera 

- 15 

Total 16094 - - - - - 42 

Sup: superfície (m2); DBM: densitat bruta mitjana (habitatges/ha); EBT: edificabilitat bruta total (m2 
sostre / m2); Hab: nombre previst d’habitatges 
Font: POUM la Selva de Mar, 2006 
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L’increment de sòl urbanitzable amb el nou POUM és relativament petit en relació al que es va 
proposar en les antigues normes subsidiàries, que gairebé equivalia al sòl urbà consolidat 

 

Finalment, el POUM estableix set categories pel sòl no urbanitzable, tres d’específiques i 
quatre de generals. Les categories específiques tenen per objectiu regular l’àrea destinada al 
sistema d’espais lliures al voltant de l’església de Sant Sebastià i el cementiri i dos sistemes 
d’equipaments, un d’esportiu públic i un de privat, tots dos compartits amb el Port de la Selva. 

En general, s’estableixen les següents disposicions pel conjunt del sòl no urbanitzable: 

• La prohibició de segregació de finques per sota de les unitats mínimes. 

• La protecció de la xarxa de camins rurals i la prohibició general d’obrir-ne de nous. 

• La tipologia de tanques permeses: ni opaques ni de material de rebuig. 

• La protecció de les masses arbrades i de la vegetació. 

• La prohibició general dels següents usos: habitatge plurifamiliar, comercial, oficines, 
industrial, extractiu i de garatge. 

• Les distàncies mínimes de les edificacions respecte dels límits de parcel·la. 

• La protecció de les edificacions, els elements arquitectònics i patrimonials, els espais 
d’interès i els camins ramaders, amb fins a cinc nivells de protecció, inclosos en un catàleg 
del patrimoni:  

- nivells 1 i 2 pels BCINs i altres edificacions d’interès, respectivament 

- nivell 3 per edificis i façanes protegides i altres elements d’interès 

- nivell 4 per àrees arqueològiques 

- nivell 5 per paratges d’interès natural 

- nivell 6 espais urbans d’interès 

 

Les zones generals es regulen segons els paràmetres següents: 

Taula 3.1-11 Zonificació del sòl no urbanitzable 

Zona Regulació 

1 Protecció agrícola 

sòls amb un especial valor 
agrícola, estiguin o no 
conreats 

es permet l’ús agrícola, ramader nòmada i forestal 

només es permeten: 

(1) coberts agrícoles < 30 m2 amb murs de pedra seca i 
teulats de teula àrab 

(2) barraques < 10 m2 o < 30 m2si estan soterrades 

2 Protecció paisatgística 

sòls d’especial protecció pels 
seus valors ambientals i per 
estar propers al sòls urbans 

es permet l’ús agrícola, ramader nòmada i forestal 

es permet la rehabilitació de barraques 

són prohibides les noves construccions 

3 Paratge natural d’interès 
nacional** 

el declarat com a tal per la 
Llei 4/1998 i delimitat 
definitivament pel Pla 
Especial* 

els usos admesos es regulen pel Pla Especial* 

només es permeten instal·lacions i obres vinculades als usos 
agraris 

es permet la consolidació i millora de les construccions 
tradicionals 
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Taula 3.1-11 Zonificació del sòl no urbanitzable 

Zona Regulació 

4 Parc natural** 

àrees d’interès científic i 
paisatgístic extraordinaris; 
correspon a la Muntanya 
Negra i la major part de la 
costa, incloses l’illa i part de 
la badia de Port-lligat o la 
punta de sa Conca 

els usos admesos es regulen pel Pla Especial* 

només es permeten instal·lacions i obres vinculades als usos 
agraris 

 

* Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc natural del cap de Creus, aprovat 
definitivament el juliol de 2006, esmentat a l’apartat 3.1.2.3. 
** En cas de conflicte entre la normativa urbanística municipal i el pla especial, preval la regulació 
més restrictiva o que impliqui un major grau de protecció per al medi. 
Font: POUM la Selva de Mar, 2006 

 

El sòl no urbanitzable del municipi, és, per tant, un sol amb una elevada protecció, ja sigui pel 
propi planejament o per altres figures de planejament territorial o sectorial superiors. 

Finalment, el POUM inclou un catàleg de masies que inclou fins a cinc edificacions rurals del 
municipi amb regulació específica sobre la seva conservació, restauració i usos permesos. 

 

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

El paisatge actual del cap de Creus no es podria entendre sense valorar l’efecte que hi ha 
tingut els incendis forestals al llarg de la història. Per una sèrie de factors i circumstàncies 
climàtiques, orogràfiques, de vegetació i humanes, existeixen indrets al massís amb una 
elevada recurrència dels incendis forestals. 

Però, a banda d’un element modelador del paisatge, el foc és també un risc per a la 
conservació de l’espai i per les persones que hi viuen. 

En aquest sentit, en els darrers anys s’han concretat algunes mesures per a una millor gestió 
dels incendis forestals. 

Un d’aquests documents és el Pla de Prevenció d’Incendis de Cap de Creus, elaborat l’any 
2003. Les finalitats del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals són evitar l’inici del foc, millorar 
les condicions de control dels incendis en cas que es produeixin i limitar-ne en el possible la 
propagació i els efectes. 

 

En primer lloc, el Pla avalua aspectes més generals, com el medi físic, biòtic i socioeconòmic, o 
els diferents graus de protecció de la zona protegida; per passar després a l’anàlisi d’aspectes 
més concrets d’interès en la prevenció i gestió d’incendis: 

• els models de combustible. 

• les infraestructures de prevenció i lluita contra incendis: xarxa viària, punts d’aigua i 
estructures lineals de lluita. 

• els mitjans humans i materials d’alerta i detecció. 

Amb aquestes variables, procedeix a l’avaluació del risc d’incendi forestal i a l’establiment de la 
planificació de les mesures de prevenció. 

Les mesures establertes es divideixen en diversos àmbits: 

• vigilància fixa i mòbil: torres de guaita i patrulles permanents i temporals d’informació, 
vigilància i extinció. 
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• mesures de recuperació d’ús: mosaic d’usos (ramaderia i agricultura tradicionals), foc 
tècnic, recuperació dels cursos de les rieres. 

• xarxa viària: arranjament de pistes i construcció de vials d’extinció. 

• punts d’aigua: construcció de dipòsits i hidrants. 

• tractament del combustible: franges de baixa càrrega de combustible i de protecció de 
camins. 

Finalment, es fa una valoració econòmica de les mesures concretes (aplicades a cadascun dels 
sectors d’actuació) i es prioritzen en funció de la seva necessitat. 

 

L’altre document rellevant és aquell redactat l’any 2005 que identifica els Punts Estratègics 
de Gestió per al control dels Grans Incendis Forestals al Parc Natural del Cap de 
Creus: a partir de l’estudi dels factors que contribueixen a la propagació dels grans incendis 
forestals (règim de vents, pendents, insolació, combustibilitat, inflamabilitat), aquest 
document proposa grans àrees de gestió on establir-hi un mosaic d’usos que faciliti les tasques 
de control i extinció del foc. 

Aquest estudi proposa, entre altres, una àrea de gestió que abasta bona part de la vall de la 
Selva de Mar es tracta del PEG Vall de la Selva de Mar. És una zona d’unes 95 ha , la gestió de 
la qual implicaria l’establiment d’un mosaic divers amb models de combustible lleuger i masses 
arbrades d’espècies resistents al foc, per poder gestionar els focs amb eines manuals o 
vehicles d’aigua lleugers. És un punt bàsic per evitar l’obertura dels incendis provinents dels 
nord-est i que aquests adoptin una disposició alineada que en faci impossible l’extinció. 

Figura 3.1-7 PEG Vall de la Selva de Mar 

 
Font: TERRRADEBOSC, 2005 

L’establiment d’aquests punts de gestió amb mesures de prevenció i control adequades permet 
reduir la incidència dels incendis sobre el territori. 
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3.1.6. Espais verds urbans, espais lliures i espais periurbans 

El recent POUM de la Selva de Mar, en les seves propostes d’ordenació contempla respecte els 
espais lliures el següent: 

Sistema d’espais lliures. Es protegiran les superfícies adequades a aquesta finalitat, ja siguin places, 
parcs o jardins. Es proposarà una ampliació d’aquest sistema en el Sòl No Urbanitzable, a l’entorn de 
l’ermita de Sant Sebastià i Cementiri (de propietat pública). Es protegiran els recs i la ribera i el seu 
entorn immediat. 

A més, les disposicions generals del sistema d’espai lliures, regulades a l’article 70 de la 
normativa del POUM, en diuen el següent: 

Art. 70- Disposicions generals 

El pla general estableix les determinacions dels sistemes d’espais lliures, sens perjudici del seu ulterior 
desenvolupament. Es consideren sistemes d’espais lliures els següents: el sistema de parcs urbans (M), 
places i jardins (S), de recs i rieres (R). 

S’ordenen com a sistemes generals de parcs, places i jardins urbans aquells que s’especifiquen en el 
plànols de l’estructura general i orgànica del territori. La resta de sistemes de parcs i jardins urbans, no 
especificats en l’esmentat plànol, però, si en els de zonificació, s’entendrà que són de caràcter local. 

Els Sistema d’Espais Lliures admetrà el traçat i urbanització d’un camí de vianants i bicicletes que uneixi 
el nucli urbà de La Selva de Mar amb el terme municipal del Port de la Selva, paral·lel al traçat de l’actual 
carretera GiV-6121. 

 

La reglamentació de cadascuna d’aquestes categories, excepte la de Parcs urbans (Clau M) en 
no trobar-se representada, es troba en els articles 71 i 72 del POUM de la Selva de Mar: 

Art. 71- Sistema de places i jardins urbans (S) 

1. Formen el sistema de jardins urbans tots els jardins, places, rambles i tot l’espai lliure verd públic, 
situat en Sòl Urbà.  

2. L’ús fonamental dels parcs i jardins urbans és el descans i l’esbarjo de la població. Donades les 
característiques intrínseques del territori urbà de La Selva de Mar, la seva amplada i morfologia és 
variable i adaptada al territori. Sols s’hi admetran les construccions i instal·lacions que ajudin a 
aconseguir la finalitat adient al seu ús. En qualsevol cas, les construccions i instal·lacions no podran 
ocupar més del 5% de la superfície total de l’espai lliure o zona verda. Temporalment s'hi admet la 
instal·lació de fires, circs i atraccions que no malmetin els espais enjardinats i aparcament d’ús públic. 

3. En el subsòl s’admetran els usos d’aparcament i tots els referents als serveis i a instal·lacions 
públiques, en els mateixos termes i condicions expressats en l’art. 94 

4. Aquestes zones son d’ús i domini exclusivament públic i no poden de ser objecte de cap tipus 
d’edificació, encara que sigui provisional, excepció feta de les concessions de quiosc o similars que puguin 
ésser atorgades per l’administració local, segons allò establert en l’art. 62- i de les contemplades en el 
punt 2 d’aquest article. 

Art. 72- Sistema de recs i rieres (R) 

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

2. L’aigua procedent de les capes freàtiques serà emprada de manera prioritària per a l’ús domèstic i per 
a l’agricultura mitjançant la construcció de pous sotmesos a llicència 

municipal i a la inscripció i enregistrament a l’Agència Catalana de l’Aigua. En el cas que el pou es trobi 
dins d’una zona hidrogràfica protegida caldrà, prèviament a la llicència municipal, recaptar informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

3. Tots els recs, rieres i torrents, en els trams classificats de Sòl No Urbanitzable mantindran una franja 
de protecció urbanística de 25 metres d’amplada a partir del marge que delimita la llera. En aquest àmbit 
de protecció no s’admet cap tipus de construcció, si no és que es tracta d’un servei de millora del propi 
sistema. En els trams classificats de Sòl Urbà la protecció és establerta per a cada cas als plànols 
d’ordenació 03/PSU-a-a. 

4. Es prohibeixen les obres de canalització dels cursos hídrics, a no ser que estiguin dictaminades per 
l'Administració competent. En tot cas, es mantindran el domini i l’ús públic dels terrenys superficials del 
llit anterior a la canalització. Tanmateix, el sòl específicament destinat a aquest sistema i la seva zona de 
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protecció no podrà ser ocupat ni alterat per edificacions i/o objectes que no estiguin directament 
relacionats de forma inqüestionable amb el manteniment o embelliment dels cursos fluvials. No 
s’autoritzen, per tant, cap tipus d’obra ni edificacions, ni tan sols provisional, que no tingui com a finalitat 
l’esmentada anteriorment. 

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

6. En qualsevol cas es compliran les disposicions establertes per la Llei d’aigües 1/2001 de 20 de juliol.  

7. Les zones de protecció fluvial són aquelles assenyalades en els plànols normatius 03/PSU-a-a. Quan no 
hi consti cap especificació gràfica de forma explícita s’entén que la línia de protecció és paral·lela a l’eix 
del rec o riera i l’amplada 25 m., com anteriorment s’ha especificat. 

 

Així doncs, el sistema d’espais lliures ha quedat contemplat i ordenat mitjançant l’aprovació del 
POUM de la Selva de Mar. Pel que fa a la distribució dels mateixos, cal tenir en compte les 
reduïdes dimensions del nucli de la Selva de Mar, fet que origina que aquests espais no siguin 
molt nombrosos i, en general, de poca superfície. 

 

Pel que fa als espais verds urbans, cal destacar la presència a l’entrada del nucli, d’una àmplia 
zona classificada com a espai verd, entorn a la carretera de la Selva de Mar i fins al Carrer 
Garcés i Miraver. La resta d’espais verds urbans són de petites dimensions i es troben 
disseminats al llarg del nucli. Una menció a part mereix la Font dels Lledoners, un espai d’una 
alta qualitat visual i estètica i amb una elevada utilitat social. 

Fotografia 3.1-1: Imatge de la Font dels Lledoners 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Pel que fa als espais periurbans, i tal i com es veurà al llarg d’aquesta memòria, el municipi de 
la Selva de Mar es troba inserit en un espai d’una molt elevada qualitat paisatgística, fet que 
concedeix una alta qualitat també als espais periurbans del municipi. Així, si bé no hi ha espais 
delimitats com a tals, sinó que es tracta més aviat d’espais oberts, i fora del petit nucli urbà de 
la Selva de Mar, aquests espais ofereixen tant a la població local com als visitants, un gran 
valor pel que fa a la possibilitat d’esbarjo i del gaudi de la natura. A més a més, no es troben 
en les immediacions del nucli, activitats o instal·lacions que alterin significativament la qualitat 
dels mateixos. 

 

 

 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  54 

3.1.7. Qualitat dels diferents espais públics 

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

Com s’ha comentat tot just en el punt anterior, els 
espais lliures no són molt abundants al nucli de la 
Selva de Mar, en gran part, a causa de la pròpia 
estructura del mateix i de les seves reduïdes 
dimensions. Amb tot, la major part dels espais 
públics presenten una elevada qualitat. D’entre 
aquests espais en destaquen la Plaça del Camp de 
l’Obra, la Font dels Lledoners, i tot el carrer de la 
Font i el Barri de Sant Sebastià, creuat per la riera i 
unit per diversos ponts. Un dels elements que 
afegeixen un grau més de qualitat al nucli són les 
diverses torres dels Segles XVI-XVII que hi ha 
disseminades pel mateix. 

 

Tot i això, pel que fa a la qualitat de l’espai públic 
s’ha de dir que hi ha pocs espais que presentin 
mobiliari urbà i zones d’esbarjo per als més petits, i 
que en alguns dels indrets on hi ha mobiliari, aquest 
no presenta les millors condicions. En aquest 
mateix sentit, l’espai verd ubicat a l’entrada del 
nucli, presenta una baixa gestió, amb una molt minsa diversitat d’espècies vegetals. 

Per altra banda, també es vol destacar que en alguns carrers, les línies elèctriques i 
telefòniques emmascaren la qualitat perceptual dels carrers de la Selva de Mar. 

Finalment, la Selva de Mar compta amb diversos equipaments i dotacions públiques (Sanitari-
Assitencial, Religiós, Socio-cultural, Administratiu, Cementiri, etc) els quals es detallen amb 
més profunditat al punt 5.6.2. d’aquesta memòria. Pel que fa a la qualitat d’aquests espais en 
destaca sobretot el fet de que l’Ajuntament no està preparat per a una plena accessibilitat de 
les persones amb mobilitat reduïda (PMR).  

Fotografia 3.1-3 Mobiliari urbà situat a prop dels aparcaments de l’entrada 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

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

Fotografia 3.1-2: Torre del S.XVI 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Figura 3.1-8: Està satisfet de la qualitat i distribució de l'espai públic (parcs, jardins, places, 
etc.) del seu municipi? 
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Pel que s’ha vist hi ha una satisfacció, no general, amb la qualitat i distribució de l’espai 
públic. La majoria dels enquestats opina que està bastant o molt satisfet amb la qualitat i 
distribució de l’espai públic del seu municipi, mentre que una tercera part n’està poc 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

 

3.1.8. Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals 

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

Des dels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’ha estat treballant per tal de 
realitzar aquest inventari de camins rurals i pistes forestals de tots els municipis de la comarca 
en el marc d’un Pla de Camins. En el moment de redacció d’aquesta Agenda 21, però, aquest 
document encara no ha estat aprovat, i encara s’hi està treballant, així, encara manca 
determinar amb exactitud la titularitat de bona part dels camins inventariats. Amb tot, segons 
les converses mantingudes amb el Consell Comarcal, el Pla ha rebut una resposta molt minsa 
per part dels diversos ajuntaments, i el pla s’està desenvolupant tan sols, a mode de prova 
pilot, al municipi de Darnius. S’espera que un cop aquest municipi hagi aprovat el Pla de 
Camins, aquest sigui presentat en el ple d’alcaldes que se celebra un cop l’any i que la resta de 
municipis de la comarca, poc a poc, vagin completant aquest procés. 

Amb tot, el recent POUM de la Selva de Mar ha classificat els diversos camins rurals i pistes 
forestals segons la següent classificació: 

 

• Camins públics no asfaltats 

Són camins de titularitat pública amb una plataforma en bon estat i una amplada suficient (2,5 
a 3 m) per a facilitar el trànsit de vehicles, fins i tot turismes. La majoria d’aquests camins 
surten directament o bé de la xarxa viària bàsica, o bé de les carreteres asfaltades de 
titularitat municipal.  

- Camí vell de Roses a La Selva de Mar: surt de la GI-614, a l’alçada del Castell de Bufalaranya i 
segueix la carena de tot el complex muntanyós fins arribar al Coll de la Torre, des d’on comença 
a baixar fins a la mateixa GIV-6121, a l’entrada de la vila de La Selva de Mar. La major part del 
recorregut la fa dins del parc, excepte el tram final (Puig de la Glòria-Selva de Mar). 

- Camí de La Selva de Mar a l’ermita de Sant Sebastià: surt del casc urbà, a l’alçada de la Font 
dels Lledoners, travessant la riera de la Selva i enfilant-se pel seu marge esquerre. 
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• Camins agrícoles i pistes forestals 

Xarxa viària que dóna accés a qualsevol tipus de conreu (camins agrícoles) o zones on 
s’efectuen actuacions silvícoles com ara repoblacions i/o aprofitaments forestals (pistes 
forestals). Són de titularitat pública.  

Aquests accessos surten des de qualsevol altre viari, ja sigui de la xarxa bàsica, de carreteres 
asfaltades, o bé, de camins sense asfaltar. L’estat actual de les seves plataformes és molt 
variable: des dels que es podrien catalogar com a camins públics sense asfaltar, fins els que 
fan necessària la utilització de vehicles amb tracció 4X4. L’amplada dels camins també és 
diversa, entre els 2 i els 3,5 m.  

La titularitat d’aquests camins i pistes és pública, això fa que siguin transitades per tothom que 
vulgui. Atès que tot sovint aquest viari és una extensió de les sendes i corriols utilitzats per 
excursionistes i també pels ramats, el POUM considera que caldria restringir el pas dels 
vehicles motoritzats, i només permetre el seu ús als propietaris de les finques agrícoles i/o 
forestals que les exploten i en fan el seu manteniment. 

Es descriuen els accessos que s’han diferenciat: 

- Sector casc urbà: al N del casc urbà surt un curt camí que porta a uns olivars.  

- Camí al Mas Estela: del S del casc urbà surt un camí que porta al Mas Estela i a les vinyes que 
allí es conreen. És un camí privat que arriba fins la capçalera de la riera de la Selva.  

- Gorgs: del Mas Estela surt un camí cap a l’oest que porta a unes vinyes, tot prenent direcció al 
Coll de Sant Genís.  

- Costa de la Rajoleria: surt del Tennis Brascó i empalma amb el camí megalític.  

- Camí dels Bous: surt de la carena de Verdera, travessa els e Pedregats, i pel coll del Bosc arriba 
al monestir.  

- Costa de Montrosés: surt del coll de la Torre fins els plans de Montrosés.  

- Mas d’en Batlle: des del camí del Mas Estela i abans d’arribar-hi surt un camí que porta al Mas 
d’en Batlle i a les vinyes situades damunt del mateix.  

- Horta d’en Cervera: de l’ermita de Sant Sebastià surt un camí cap a l’Horta d’en Cervera, on 
també s’hi fa vinya.  

- Coll de la Torre: del camí vell de Roses a la Selva de Mar, i a l’alçada del puig del Coll de la 
Torre, surt una curta pista que porta a una explotació abellaire.  

- Camí de Malajambota: de la carretera de Perafita a Port de la Selva surt un camí, que 
travessant la riera de Rúbies porta a uns olivars avui dia abandonats.  

- Càmping El Port de la Selva: també de la carretera anterior, i tot passant pel costat del càmping 
del Port de la Selva, surt un camí que porta a les vinyes del marge esquerre del riera de Rúbies. 

 

• Viari a excloure del trànsit motoritzat 

Existeixen tot un seguit de pistes forestals, camins agrícoles o fins i tot camins públics que 
estan en avançada fase d’abandonament, i que per tant o bé es troben envaïts per la 
vegetació, o bé mantenen la seva plataforma molt deteriorada. N’hi ha d’altres, que per la 
seva condició de ruta cultural, excursionista, interès natural, o bé per què tenen antecedents 
d’abocaments incontrolats, convé mantenir-los allunyats del trànsit motoritzat.  

Tot aquest viari s’ha d’excloure de la circulació motoritzada; tot seguit es descriuen:  

- Camí vell de Roses a la Selva de Mar. Camí molt utilitzat per caçadors i ramats. El parc ha 
instal.lat cartells que restringeixen el pas de trànsit motoritzat en època d’alt risc d’incendi.  

- Camí de Malajambota. Antic camí agrícola que surt de la GI-613 (Perafita-Port de la Selva) i que 
porta a uns olivars avui dia abandonats, tot travessant la llera del rec de Rúbies. 

 

• Altres itineraris senyalitzats 

A part dels camins rurals i les pistes forestals assenyalats el POUM, la Selva de Mar també 
compta amb un bon nombre de senders i itineraris senyalitzats. En aquest sentit en destaca el 
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pas del sender de Gran Recorregut, GR-11, del Cap de Creus a Hondarribia, ja a l’Atlàntic i 
creuant tots els Pirineus, el qual puja cap al monestir de Sant Pere de Rodes en el seu pas per 
la Selva de Mar. 

Així mateix, la presència del Parc Natural del Cap de Creus també ha impulsat la senyalització 
de diversos itineraris pedestres, dels quals se n’han editat fulletons il·lustrats disponibles a la 
oficina de turisme. Amb més de 15 itineraris pedestres senyalitzats, molts d’ells tenen com a 
punt central el cenobi benedictí de Sant Pere de Rodes. Aquests itineraris esdevenen en si 
mateixos un altre actiu turístic pel municipi. Diversos d’aquests itineraris tenen part, o tot el 
seu recorregut per l’interior dels límits municipals de la Selva de Mar. 

- Itinerari 1, Connector d’itineraris; 

- Itinerari 7, La Selva de Mar; 

 

• Altres senders 

A més dels anteriors itineraris pedestres del Parc Natural, la Selva de Mar també disposa 
d’altres sendes de menor recorregut: 

- Les Palaues: corriol que surt del costat de la Font Santa i que arriba a la carretera del Monestir 
tot travessant el paratge de les Palaues. 

- Els Gatiens: corriol que surt de l’ermita de Sant Sebastià, i travessant el paratge rocallós dels 
Gatiens porta al Monestir de Sant Pere de Rodes. A mig camí, surt un altre corriol que du a unes 
de les mines de marbre del municipi. 

- Itinerari megalític: surt de la carretera del Port de la Selva al monestir i porta al sepulcre de 
corredor de la Mora i a la Taula dels Lladres. 

- Castell de Sant Salvador: surt de la urbanització Mas Fumats de Roses i puja per la carena 
passant pel puig de Queralbs, fins el castell de Sant Salvador de Verdera; fa de límit oest del 
terme.  

- Els Quindals: surt del Mas d’en Batlle i arriba a empalmar amb el corriol anterior, tot travessant 
el paratge dels Quindals i visitant el sepulcre de corredor del Pla d’Estar. 

- Els Gorgs: surt del Mas Estela en direcció al Coll de Sant Genís tot travessant el paratge dels 
Gorgs. 

- Mines: del camí vell de Roses a la Selva de Mar (sector S del terme) surten dos corriola que van 
a parar a una mina de ferro, i a una altra de marbre. 

- Coll de Sant Genís: del mateix camí que l’anterior, i fent de límit S del terme, surt un corriol que 
discorre per la carena tot travessant el Serrat de Can Berta, Coll de St Genís i el Coll de la 
Jacona, fins que empalma amb el corriol que va al Castell de Sant Salvador. 

 

• Rutes ciclo-turístiques 

Des del Centre Excursionista Empordanès s’han elaborat un seguit de rutes ciclo-turístiques 
per la comarca, cinc de les quals tenen el seu recorregut per la península del Cap de Creus. 
D’aquestes n’hi ha 1 que té part del seu recorregut pel municipi de la Selva de Mar: 

- Del Port de la Selva a Perafita (Per la Selva de Mar i els bufadors) 

Distància total aproximada 25 km 

Desnivell aproximat  600 m 

Aquesta ruta és circular (es torna al punt de sortida). En la seva major part aquesta ruta passa 
per camins de terra, exceptuant uns trams de la carretera entre la cruïlla del Pení i Perafita. 

Cal tenir en compte que aquestes rutes proposades pel Centre Excursionista Empordanès no 
estan marcades com a tals (en alguns casos hi ha indicacions de les rutes del Parc Natural del 
Cap de Creus o marques dels diferents senders de GR), però no són dedicades exclusivament a 
la bicicleta. Així, cal fer especial incidència en l’esforç que des d’aquesta entitat s’està 
realitzant per a proposar aquestes rutes, i fer-ne la seva divulgació. 
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Figura 3.1-9: Rutes ciclo-turístiques pel Cap de Creus 

 
Font: Centre Excursionista Empordanès 

 

Finalment, també existeixen una sèrie d’itineraris programats en base a l’interès natural, 
geològic, i del patrimoni que el POUM de la Selva de Mar assenyala que s’han de preservar:  

- Itinerari botànic del Port de la Selva a Selva de Mar: carretera a St Pere de Rodes, carrerada del 
Casal de l’Almeda a la Selva, riera de la Selva i cta de la Selva de Mar. Es visita: els Horts 
(canyissars i jonqueres), Castanyeda d’en Luard, brolla de la Taula dels Lladres i l’alzinar de la 
riera de la Selva a l’alçada de la Font dels Lledoners.  

- Itinerari megalític: des del tennis Bascó, es pren la Costa de la Rajoleria, es passa pel forn de 
l’Almeda i per la carrerada que porta el mateix nom fins arribar a dos del 3 elements megalítics 
del municipi: la Taula dels Lladres i el Sepulcre de corredor de la Mora, sota mateix de la 
carretera al monestir.  

- Itinerari d’antigues activitats productives: camí a les mines que surt del Mas d’en Batlle on 
trobarem un forn de calç i l’antiga pedrera de marbre blau.  

- Itineraris històrics: com la Costa del Puig Barber, considerada com la única vereda del Cap de 
Creus amb 17 m d’amplada original; el camí del Quiendalts que surt del Mas d’en Batlle, passa 
pels Quiendalts i arriba al sepulcre de corredor del Pla d’Estar; camí dels Gorgs que surt del Mas 
Estela cap el Coll de Sant Genís; i finalment, el camí carener que ressegueix el terme pel S i W 
tot travessant el Serrat de Can Berta, Coll de Sant Genís, Coll de la Jacona, puig de Queralbs i 
arriba al Castell de Sant Salvador.  

Fotografia 3.1-4: Senyalització d’itineraris a la Selva de Mar 

 
Font: Elaboració pròpia 
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3.1.8.1. Xarxa de camins ramaders 

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

A Catalunya els camins ramaders passen per les carenes, camins elevats on els ramats 
s’escampaven sense por a fer malbé els terrenys cultivats. En el cas del Cap de Creus, són 
camins itineraris d’unió entre la plana i la muntanya, sempre gairebé sempre acompanyats de 
parets de pedra seca, i camins de carena. Les amplades d’aquests camins oscil·len entre els 
2,5 i els 17 metres, tot i que al Cap de Creus, la majoria són de petites dimensions atès que 
sovint coincideixen amb camins veïnals, camins vells i la pressió agrícola havia estat 
tradicionalment molt forta. 

La protecció d’aquests camins, un cop han deixat de ser utilitzats per al pas de bestia, ve 
donada perquè aquests solen venir acompanyats d’usos compatibles: les practiques agrícoles i 
els usos complementaris: el senderisme, cavalcada, passejada i en general aquelles activitats 
(sense vehicle motoritzat) que ens permeten el gaudi del medi natural. 

Un altre dels aspectes importants de la seva protecció per part de la Llei 3/1995 és que es 
defineixen com a camins públics, bens de domini públic de les comunitats autònomes i són, 
per tant, inalienables i inembargables. Tots els elements del camí ramader estan també 
protegits: abeuradors, llocs de parada, saleres, etc1. 

En aquest sentit, gairebé tota la xarxa d’itineraris del Parc Natural del Cap de Creus, s’ha 
establert en funció de l’inventari dels camins ramaders. En total existeixen en aquest inventari 
41 carrerades al Cap de Creus, repartides entre els vuit municipis que integren el Parc Natural. 

 

El municipi de la Selva de Mar, juntament amb els municipis veïns del Port de la Selva i Roses, 
ha aprovat, juntament amb Llançà i Portbou, la classificació dels camins ramaders del seu 
terme municipal, primer pas per a la protecció dels mateixos. La idea d’aprofitar les carrerades 
com a itineraris no és només per recuperar part d’aquest patrimoni, sinó també perquè 
aquests camins i itineraris s’acompanyen de llocs o elements d’interès (dolmens, masos, 
corrals, castells), tot mostrant un paisatge singular. 

La recuperació del traçat dels passos ramaders permet mantenir oberts uns corredors 
ecològics, essencials per a la migració, distribució geogràfica i l’intercanvi genètic de les 
espècies. Les seves parets acullen a més, una important fauna (rèptils, amfibis, etc.) i flora 
silvestres. 

Aquesta classificació està recollida a la Resolució MAH/1356/2005, de 19 d’abril, per la qual 
s’aprova la classificació de camins ramaders del terme municipal de la Selva de Mar. Els 
camins ramaders classificats aprovats en aquesta resolució són els següents: 

Taula 3.1-12: Camins ramaders classificats a la Selva de Mar 

Denominació Longitud aprox. Amplada (m) 

Camí Barber 1.400 m. 3 

Carretera vella de Selva de Mar a Roses 3.700 m. 3 

Carrerada dels Quindals 1.500 m. 3 

Carrerada de Sant Sebastià 2.500 m. 3 

Carrerada de Bous i/o Pla d'Està 4.000 m. 3 

Carrerada dels Miralls 1.300 m. 3 

Font: Resolució MAH/1356/2005, de 19 d’abril. 

                                           
1 Begoña Cervera; La pedra seca al Cap de Creus; Papers del Montgrí núm. 25. 
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Per altra banda, el Parc Natural del Cap de Creus, també ha elaborat un inventari de les 
carrerades presents dins dels seus límits, i per tant, que es troben presents al municipi de la 
Selva de Mar. Segons les dades facilitades pels tècnics del Parc Natural, a la Selva de Mar hi ha 
un total de set carrerades, amb una longitud total de més de 20Km per l’interior del terme 
municipal, les quals connecten diversos punts del municipi. D’aquestes, dues tenen continuïtat 
a fora dels límits del municipi, connectant-lo amb diversos punts de les poblacions veïnes. 

Taula 3.1-13: Carrerades del municipi de la Selva de Mar, segons el PNCC 

Nom de la Carrerada Longitud (m) Amplada 

De la costa de Puig Barber al coll de Sant Genís 1.916 17 m  

De la carretera vella de la Selva de Mar a Roses, pel serrat de Can Berta 6.883 - 

Dels Quindals 935 - 

De Sant Sebastià 1.825 - 

Dels bous i/o del Pla d’Està 5.962 Recorregut perdut 

Dels Miralls 1.033 3 m 

Dels Avis 2.127 - 

Total 20.680  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Parc Natural del Cap de Creus. 

 

Així doncs, es detecten certes diferències entre les dades facilitades per part del Parc Natural 
del Cap de Creus, i les presents a la resolució MAH/1356/2005, de 19 d’abril. 
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B. Diagnosi estratègica 

3.1.9. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi Estratègica 

 

La Selva de Mar ha experimentat un canvi d’usos del sòl considerable en els darrers 
50 anys 

El conreu de la vinya i l’olivera, tot i que no tant important com en els municipis veïns, va ser 
important fins ben entrat el s.XX. En l’actualitat, aquests usos ocupen un territori molt petit 
comparativament, tot i que comencen a recuperar-se. 

Un altre canvi important en els usos del sòl és l’aparent desaparició de masses forestals de bosc 
clar, molt probablement a causa dels incendis que ha patit l’indret en els darrers anys 

 

 

 

En els darrers 3 anys s’han aprovat nombroses figures de planejament territorial 
amb afectació al municipi 

L’any 2005 s’aproven el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i el Pla Director 
Urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable 
delimitat sense pla parcial aprovat. 

Tot i que cap dels dos no afecta el municipi, que queda més enllà dels 500 m que determinen 
el seu àmbit d’aplicació, si que afecten sectors limítrofs del veí municipi del Port de la Selva, 
dotant aquests d’una protecció especial. Això fa que existeixi el risc que la pressió de 
desenvolupament urbanístic es traslladi cap a l’interior, al municipi de la Selva de Mar. 

També el 2005 s’aprova el Pla Director Territorial de l’Empordà. Aquesta figura de 
planejament territorial recull les delimitacions del PEIN del Cap de Creus, per configurar les 
àrees lliures de protecció especial i territorial, que són, a la pràctica, la totalitat del sòl no 
urbanitzable del municipi. A més, estableix l’estratègia de canvi d’ús i reforma pel nucli de la 
Selva de Mar, el que implica l’aposta per la millora dels nuclis consolidats més que per 
creixements complementaris. 

El Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc natural del Cap de 
Creus, aprovat l’any 2006, afecta essencialment el sòl no urbanitzable del municipi i el seu 
litoral, ja que els sòls urbà i urbanitzable queden a l’interior de l’àrea exclosa. El Pla estableix 
diferents graus de protecció en funció de la vàlua del territori, classificant-lo en zones de 
reserva natural integral, reserva natural parcial, paratge natural d’interès nacional, parc 
natural (marí i terrestre) i zones d’ordenació específica. En total, l’àrea afectada representa el 
65% del total del municipi. 

És a dir, la protecció del sòl al terme municipal ve avalada per diferents planejaments 
superposats. 
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El planejament general de la Selva de mar és recent i s’ajusta a les disposicions del 
planejament superior 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament l’any 2006 després d’un procés 
de 5 anys de durada, ja contempla la normativa urbanística més recent derivada de la Llei 
2/2002 i, tot i que previ al Pla Especial de protecció del cap de Creus, és compatible amb les 
disposicions d’aquest. 

 
Planejament general i derivat de la Selva de Mar i relació amb el planejament superior 

(resum) 
Categoria Planejament derivat i afectació dels plans superiors 

SU sòl urbà 2 edificis declarats BCIN 
El nucli classificat en 2 claus en funció de la seva filiació més tradicional o 

més moderna. 
4 àrees a desenvolupar mitjançant plans de millora urbana 

130 habitatges potencials 
SUP sòl 

urbanitzable 
delimitat 

 

2 sectors a desenvolupar mitjançant pla parcial 
42 habitatges potencials 

SNU sòl no 
urbanitzable 

Bona part del territori protegit sota claus depenent del Pla Especial de 
protecció del cap de Creus, el que vol dir protecció especial per part del 

PDTE. 
La resta del SNU sota protecció territorial segons el PDTE. 
Font: POUM la Selva de Mar, 2006  

 

Diferent qualitat pel que fa als espais públics 

Tot i que el conjunt del nucli de la Selva de Mar presenta una elevada qualitat, sobretot a nivell 
paisatgístic per la seva ubicació, cal destacar que alguns espais presenten una baixa qualitat, 
com per exemple l’espai verd ubicat a l’entrada del nucli. Així mateix hi ha equipaments que, 
com per exemple l’ajuntament, no es troben adaptat a les necessitats de les persones amb 
mobilitat reduïda. 

 

Elevat nombre de senders que recorren el municipi 

La Selva de Mar disposa d’un elevat nombre de senders que recorren el seu terme municipal, 
entre els quals destaquen els que transiten cap al monestir de Sant Pere de Rodes, i que 
suposen un altre actiu turístic pel municipi. 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  63 

3.1.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

A poc a poc es van recuperant alguns dels conreus tradicionals. 

La protecció de la que s’ha dotat i s’està dotant el nucli antic fa que aquest mantingui el seu 
caràcter d’atractiu cultural i turístic. 

El sòl no urbanitzable és de gran qualitat paisatgística i gaudeix de bona protecció municipal en 
general. 

El planejament urbanístic és modern i adaptat a la normativa i el planejament superior 

La Selva de Mar ha aprovat l’inventari i classificació dels seus camins rurals 

La Selva de Mar compta amb un gran nombre de camins i senders 

Gran qualitat dels espais periurbans 

 

Punts febles 

La prevalència de matollars com a ús del sòl més important augmenta el risc d’incendi 

Alguns espais públics no estan adaptats a persones amb mobilitat reduïda 

 

Oportunitats 

La protecció del PEPNCC permet una gestió sostenible d’usos i activitats en el sòl no urbanitzable 

El PDTE limita el creixement urbanístic potencial del municipi. 

 

Amenaces 

La regulació d’usos que estableix el PEPNCC podria resultar massa restrictiva en algun cas 

Les disposicions del PDUSC als municipis veïns poden traslladar la pressió urbanística cap a la 
Selva de Mar 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

El Parc protegeix molta superfície del terme municipal 

 

Punts febles- Amenaces 

La manca de neteja dels boscos fa augmentar el risc d’incendi 

Poca capacitat econòmica i de gestió per part del Parc 

Hi ha senders que no es netegen 
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3.1.11. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat 

• Afavorir la recuperació de l’olivera i la vinya com a conreus tradicionals, en especial en 
règim d’agricultura ecològica. 

• Promoure una mixticitat d’usos al sòl no urbanitzable que permeti reduir el risc 
d’incendi i una millor gestió del foc. 

• Dotar el sòl no urbanitzable no inclòs al parc natural d’una protecció suplementària per 
tal d’evitar la pressió urbanística sobre un municipi de segona línia de mar. 

• Gestionar els itineraris i activitats turístiques en els indrets de major vàlua ambiental 
del Cap de Creus, per tal que aquest activitat no vagi en detriment de la conservació 
del medi. 

• Gestionar correctament l’espai verd públic del municipi. 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  65 

3.2. Biodiversitat 

A. Memòria descriptiva 

3.2.1. Comunitats naturals i biodiversitat 

3.2.1.1. Vegetació  

Els hàbitats naturals del municipi de Mar estan caracteritzats per la gran extensió que 
recobreixen els ambients oberts de vegetació arbustiva. Especialment a causa de causa del fort 
domini territorial de determinats factors climàtics (tramuntana persistent, forta insolació, 
pluviometria escassa) o ecològics (incendis sovintejats, sòl escàs, pastures en espais oberts), 
la vegetació forestal climàcica d’alzina o sureda no assoleix al municipi una representativitat 
territorial i superficial massa elevada.  

Fotografia 3.2-1: La brolla arbustiva és el principal paisatge vegetal del municipi 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Tanmateix, i malgrat l’extensió territorial de les brolles arbustives, pel fet de comptar amb 
diferents condicionants topogràfics, climàtics i ecològics en algunes zones del municipi, s’hi 
troben també petits nuclis de bosc, de prats, de zones humides, de rocams o de vegetació 
d’indrets litorals. 

3.2.1.1.1. Comunitats forestals 

Les zones boscoses són escasses al municipi de la Selva de Mar. La vegetació potencial del 
massís de Cap de Creus és la de boscos escleròfils d’alzinar litoral (Quercetum ilicis 
galloprovinciale) o bé de sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale spp. suberetosum), amb 
petits nuclis de castanyers i rouredes en les zones més frescals, càdecs als indrets assolellats i 
d’escàs sòl, tamarius a les zones humides i pinedes de pi pinyoner i pi blanc, especialment als 
penya-segats litorals arrecerats.  

Sobre aquesta base de vegetació arbòria potencial, la realitat del massís de Cap de Creus fa 
que només en alguns punts s’hi desenvolupin boscos i espais amb certa cobertura forestal; 
aquests indrets són els que presenten un sòl més ben format i un recés de la tramuntana, a 
més de, lògicament, haver estat exempts d’incendis forestals durant els darrers anys o 
darreres dècades, fet poc comú en el conjunt del massís.  

Així doncs, a la Selva de Mar hi apareixen petits nuclis de pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), 
amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, propis de la terra baixa catalana. Aquesta 
tipologia de bosc apareix sobretot en taques esparses a banda i banda de la vall de la riera e 
La Selva o i als vessants de la riera de Malajambota. 
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Petits nuclis de castanyers, en la majoria de casos sense ni arribar a formar l’associació de 
castanyedes acidòfiles de la muntanya mitjana i de terra baixa, apareixen de forma molt 
testimonial i sempre en indrets arrecerats, humits i al fons de valls, en alguns punts del 
municipi, com per exemple al sector nord i est de la carena de Serra Verdera. 

Per bé que els boscos són la vegetació potencial del massís, el domini absolut de la seva 
superfície és la formada per les extensions de brolles. Entre aquestes, cal destacar els 
matollars de tomaní (Lavandula stoechas), silicícoles, de sòls secs de terra baixa, on estepes 
(Cistus sp.) i papilionàcies punxudes com l’argelaga negra (Colicotome spinosa), l’argelaga 
(Genista scorpius) o la gatosa (Ulex parviflorus) hi tenen un bon domini. 

Com a hàbitat arbustiu però de diferent tipologia, en alguns sectors arrecerats i humits hi ha 
bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia) i esbarzer (Rubus ulmifolius), pròpies de terra baixa. 
Tanmateix, són molt testimonials en la seva presència dins el municipi i sempre a les zones 
més humides properes a recs. 

 

Finalment, hi ha també altres conreus d’arbustives, com són, en indrets molt concrets els de 
cítrics, encara que és la vinya la que té major protagonisme pel que fa a aquesta tipologia de 
conreus de secà amb plantes llenyoses. Recentment les vinyes han esdevingut més abundants 
(encara que mai tant com ho foren en segles anteriors), ja que s’ha restaurat molts espais 
d’antigues feixes, per a recuperar aquests conreus oberts; són presents en alguns sectors 
sobretot de les rodalies del mas Estela. 

3.2.1.1.2. Comunitats de ribera i aquàtiques 

Les comunitats de vegetació aquàtica són molt escasses al municipi, on només de forma 
testimonial hi apareixen al llarg de rieres, moltes d’elles temporals i intermitents. S’hi troben, 
no obstant això, diversos punts amb abundància de vegetació aquàtica, sobretot al principal 
curs d’aigua del sector la riera de La Selva i el rec dels Gorgs, on petits dolls formen taques 
amb balques (Typha latifolia), canyís (Phragmites australis), canyars (Arundo donax), etc.  

Fotografia 3.2-2: Rierol amb vegetació de zones humides a les seves ribes 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

En alguns sectors hi apareixen basses per abeurar el bestiar, fonts i petits nuclis d’aigua, els 
quals configuren unes comunitat d’importància ecològica i acullen molta biodiversitat.  

També al llarg d’altres rieres hi ha vegetació aquàtica d’interès, sobretot al voltant dels 
afluents de la riera de La Selva i de la riera de Malajambota, que acullen hàbitats abundants 
amb falgueres, bruguerars humits, petits canyissars i macròfits en els punts amb aigua. 
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Presenten també comunitats de ribera i aquàtiques, amb peus de roure (Quercus humilis), 
tamarius (Tamarix sp.), salzes (Salix sp.), pollancres (Populus nigra), etc.  

3.2.1.1.3. Comunitats d’espais oberts (prats, conreus i improductius) 

Malgrat que la gran majoria de la superfície existent al conjunt del massís i del municipi està 
coberta de vegetació llenyosa (sobretot arbustiva però amb taques de vegetació forestal), en 
algunes zones a les rodalies de masos, en espais pasturats o en sectors recentment cremats 
per part d’incendis forestals, hi ha prats i zones obertes; aquests són alguns dels hàbitats amb 
major vàlua ecològica, ja que trenquen la certa monotonia de les extensions homogènies de 
brolles, i poden acollir espècies diferents i de major interès, especialment per la fauna. 
Tanmateix, són cada vegada més escassos, donada la creixent tendència a l’abandonament 
dels masos, la desaparició de moltes pastures i la pèrdua de conreus actius.  

Fotografia 3.2-3: Feixes abandonades d’antics conreus, amb brolles i peus de suros 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

En alguns sectors més propers al nucli urbà, hi ha un hàbitat d’horts, els conreus herbacis 
extensius de regadiu o de contrades molt plujoses. En el cas la Selva de Mar, aquest conjunt 
harmònic de conreus d’horta tenen una tipologia molt ben conservada i presenten un paisatge 
atractiu i una comunitat d’interès ecològic alhora, formant el conjunt anomenat “Horts del Port 
de la Selva i la Selva de Mar”, a cavall dels dos termes municipals 

La major part de les zones obertes on s’hi manté la pastura (sobretot de vaques als mesos 
d’hivern), està formada per prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta), pròpia de 
vessants solells de les contrades marítimes. Al llarg de tot el sector interior del municipi hi va 
apareixent de forma esparsa, ací i allà, sobretot al llarg de la vall de la riera de Romanyac o de 
Rubiés (encara que sovint ja dins el terme municipal del Port de la Selva). 

Fotografia 3.2-4: Les pastures garanteixen espais oberts entremig de les brolles 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Una altra comunitat similar és la formada pels prats subnitròfils de teròfits (o cardassars), amb 
traiguera (Aegilops geniculata), i espècies herbàcies com són Bromus rubens, Medicago 
rigidula, Carthamus lanatus, pròpies de la terra baixa. Creixen sobretot al voltant dels masos, 
per exemple al mas Estela. També dins aquesta tipologia de prats i espais herbacis presents en 
el conjunt de sectors oberts del municipi, s’hi troben els llistonars (prats secs de Brachypodium 
retusum) i els pradells terofítics silicícoles mediterranis. Aquests apareixen en els espais de 
major cota i especialment a les zones pasturades i obertes, encara que no pas de forma massa 
abundant.  

Finalment, de forma més testimonial, interessants comunitats de prats silicícoles i xeròfils, 
amb Agrostis capillaris, Seseli montanum, Festuca ovina, Dichanthium ischaemum, etc., de la 
muntanya mitjana pirinenca, tenen una petita representació a les parts més culminals de Serra 
Verdera, just al sector de la carena de l’oest del municipi de la Selva de Mar. 

Pel que fa els conreus abandonats, aquests són freqüents, lamentablement, al llarg de banda i 
banda de les zones més planes de la vall principal de la Selva de Mar. Aquestes comunitats, 
que serien molt més riques i acollirien molta més biodiversitat en el cas de ser conreades, 
estan essent substituïdes per brolles arbustives, les quals dominen el conjunt del massís i 
empobreixen, en línies generals, la seva biodiversitat.  

3.2.1.1.3. Comunitats de sistemes rocallosos 

El conjunt del massís de Cap de Creus, ric en pedregars, penyes i rocams i amb un sòl escàs 
en bona part del seu territori, ofereix moltes possibilitat a les espècies i comunitats adaptades 
a aquests hàbitats. Pel fet de no tenir línia del litoral, no hi apareixen espècies presents a 
municipis veïns com Armeria ruscinonensis o Plantago subulata, entre d’altres. Tanmateix, hi 
ha hàbitats de rocams interiors, com són els terraprims silicis amb matafocs (Serpervivum 
spp.) i crespinells (Sedum spp.) d'indrets rocosos dels estatges montà i subalpí. 

A causa de la morfologia i orogènia del conjunt del massís, i de la composició del seu sòl 
(majoritàriament silícic), també a l’interior hi apareixen penya-segats i rocams notoris. Alguns 
exemples d’imponents penya-segats interiors als vessants de la carena de Serra Verdera, a 
l’oest de Sant Salvador de Verdera.  

Fotografia 3.2-5: Rocam interior a la carena de la Serra Verdera 

 
Font: Elaboració pròpia 

3.2.1.1.3. Comunitats d’ambients urbans 

Aquestes comunitats apareixen a les àrees urbanes (o industrials, per bé que aquestes 
darreres son inexistents al conjunt del municipi), i inclouen la vegetació ruderal associada. Es 
tracta d’un hàbitat no massa abundant al conjunt del municipi, ja que només apareix 
pròpiament a les zones urbanes del nucli de la Selva de Mar. 

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

Com es desprèn del conjunt dels hàbitats i comunitats vegetals descrites en els punts 
anteriors, les particularitats ecològiques, climàtiques, i un cert efecte d’aïllament del conjunt 
del massís de Cap de Creus, ha contribuït a comptar amb algunes singularitat botàniques, 
entre les quals destaquen diferents espècies d’indrets litorals, de rocams, però també de zones 
obertes, pastures o de rieres i espais fluvials. Si bé en gran part del municipi hi ha les 
característiques brolles d’estepes, brucs, argelagues, romaní, gatosa, fonoll, xuclamel, 
matapoll, aladern, cuscuta, aladern de fulla estreta, lleterassa, etc., i en d’altres punts hi 
apareixen comunitats forestals de pins, roures, alzines, algunes espècies escasses, singulars o 
poc freqüents en d’altres llocs del país, mereixen ser tractades de forma particular en aquest 
apartat.  

Alguns endemismes (o plantes poc esteses territorialment en d’altres zones del país) presents 
en el massís de Cap de Creus tenen poblacions ben representades en el municipi, com és el 
cas de la vegetació litoral dels rocams. Hi ha les d’interior i hi manquen aquelles del litoral, tot 
i que hi podrien aparèixer espècies com el policarp (Poycarpon policarpoides) o altres en 
indrets propers com Crassula vaillanti, Plantago coronopus, Spergularia heidrechii, Sagina 
maritima, Polypogon maritimus o Frankenia pulverulenta. 

Fotografia 3.2-6: El policarp. Espècie singular d’indrets 
rocallosos del massís de Cap de Creus 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Els rocams interiors acullen algunes poblacions d’espècies escasses en el conjunt del territori, 
com són Campanula hispanica, Silene saxifraga, Asplenium foresiense, Asplenium obovatum, 
Herniaria fruticosa, Erodium petraeum o el barretet pelut (Sedum hirsutum) i el barretet de 
roca (Sedum rupestre). Totes elles apareixen en penyals, rocams i fins i tot en parets de pedra 
seca de zones interiors, especialment a la cara nord, on hi ha menys insolació i major humitat, 
malgrat la tramuntana. Al sector de Serra Verdera s’hi ha citat també un conjunt d’altres 
espècies notòria, com un exemplar de grèvol aïllat (Ilex aquifolium) o bé plantes de pedregars 
i llocs aspres com són Hieracium amplexicaule, Campanula hispanica, Sedum album, Solidago 
virgaurea i Dianthus catalaunicus. 

En alguns sectors del municipi, amb humitat abundant, sovint als marges de rieres, però 
sempre en rocams, també hi ha algunes espècies de falgueres que destaquen per la seva 
singularitat i adaptació a la geologia del massís. Hi ha espècies com Cheilantes catanensis o bé 
Cheilantes maderensis. 

En zones humides i rieres, hi ha algunes espècies d’interès com són Radiola linioides, 
Ophioglossum vulgatum, Isoetes durieui, Anagallis minima. A més, estudis concrets de molses 
i briòfits al conjunt del massís, han permès determinar-ne la seva importància, ja que s’hi ha 
trobat més de 400 espècies, bona part de les quals són presents dins el municipi de la Selva 
de Mar. Algunes rieres com la Malajambota o el rec dels Gorgs i les zones interiors, acullen 
joncs interessants com són Juncus acutus, Juncus pygmaeus, Juncus maritimus, Juncus 
bufonius, Juncus articulatus, Scirpus maritimus, Scirpus holoschoenus, Eleocharis palustris. 
També les zones humides acullen algunes altres espècies gens abundants en conjunt del 
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territori català, com són Riccia beyrichiana, Bryum alpinum o diferents ranuncles com 
Rannunculus hederaceus o Rannunculus ficaria. Els mateixos hàbitats són ocupats per 
cal·lictrics, briòfits, poliols i espècies com Montia fontana, Selaginella denticulata i la falguera 
Anogramma leptophylla, a més de diferents espècies de créixens, sempre sobre aigües netes i 
poc eutrofitzades, les quals són encara presents en bona part del conjunt de la xarxa 
hidrogràfica del municipi; entre el conjunt d’espècies de créixens i plantes aquàtiques hi 
destaquen també Apium nodiflorum, Veronica anagallis-aquatica, Rorippa nasturtium-
aquaticum.  

Fotografia 3.2-7: Riera interior amb hàbitats per espècies de ribera i zones humides 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

En indrets d’humitat suficient en el sòl (sobretot de municipis veïns però també petits nuclis a 
la Selva de Mar) com són els fons de vall, hi ha també algunes particularitats, amb espècies 
que comparteixen amb brucs, esbarzers i canyissos, aquest hàbitat escàs i interessant. Són, 
entre d’altres, alocs (Vitex agnus-castus), tamarius (Tamarix sp.), càrex (Carex sp.), orquídies 
com Platanthera chlorocantha, Orchys laxiflora i falgueres com Ophioglossum vulgatum, a més 
de plantes com Alisma lanceolata, Agrostis stolonifera. 

En els prats i espais oberts, sovint pasturats per bestiar, hi destaquen espècies escasses en el 
conjunt del país, amb singularitat com Crassula campestris, diferents espècies de crespinells, o 
bé Evax pigmea. Als prats oberts de major cota, especialment a la Serra Verdera, però també 
en d’altres zones més elevades, hi són presents espècies de trèvols d’elevat interès ecològic, 
com són Trifolium incarnatum spp. molineri i Trifolium striatum. També espècies com Koeleria 
splendens, Scabiosa columbaria, Phleum phleoides, Potentilla hirta, Tulipa australis, Burnium 
bulbocastanum o Allium senescens spp. montanum. 

En les zones pasturades, però amb molta presència de nutrients, les espècies adaptades a 
aquests requeriments ecològics són diverses, en alguns casos de prou interès ecològic. En 
general són nitròfiles i acompanyen els cards i les malves, però hi destaquen espècies com 
Onopordon illyricum, Sisymbrium officinale, Lamarckia aurea, Carduus pycnocephalus, 
Carthamus lanatus, Silybum marianum o Carlina corymbosa. Entre les ruderals, sigui en 
aquests ambients o fins i tot en sectors més urbans i humanitzats, hi ha espècies com Planago 
lagopus, Vulpia ciliata, Hirschfeldia incana, Hordeum murinum spp. leporinum, etc. 

Finalment, cal esmentar que algunes espècies al·lòctones constitueixen una veritable amenaça 
per algunes comunitats naturals i per espècies singulars, endèmiques o d’interès ecològic. 
Entre aquestes, destaca el dit de bruixa (Carpobrotus edulis), que arriba a tenir una cobertura 
molt gran a nivell superficial en sectors propers a zones urbanes, però fins i tot en zones 
allunyades dels espais humanitzats. A més, espècies com la figuera de moro (Opuntia ficus-
barbata) especialment abundant al Puig Dijous entre altres indrets o la mateixa atzavara 
(Agave americana) són també amenaces per les comunitats naturals autòctones. 
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3.2.1.3. Fauna  

De la mateixa manera que succeïa amb la vegetació i els hàbitats existents al municipi, la 
geografia física, la climatologia, el relleu, la geologia i l’orografia del territori de Cap de Creus 
inclòs dins el municipi de la Selva de Mar, condicionen la seva biodiversitat faunística, la qual 
s’ha d’adaptar a un conjunt d’hàbitats propis d’ecosistemes mediterranis, però fortament 
influïts per un relleu muntanyós, rocallós i abrupte i per una meteorologia dominada per la 
tramuntana.  

En línies generals es caracterítza per hàbitats faunístics poc humanitzats, encara que molts 
d’ells havien estat conreus de vinyes i oliveres, abandonats arrel de la fil·loxera i de les freds 
d’alguns hiverns rigorosos que mataren els olivars. La fauna ocupa la pràctica totalitat dels 
ecosistemes, com són els penya-segats interiors, zones arbrades, o també els racons amb 
aigües permanents, ja siguin cursos fluvials de poc cabal (rieres) o estanyols i basses. Les 
taques boscoses en indrets de Serra Verdera o valls interiors (siguin d’alzines i suros o 
sobretot de perennifolis com el pi blanc i pi pinyer) asseguren la presència d’espècies 
faunístiques forestals, encara que poc abundants i cada cop més escasses.  

Els incendis, presents de forma regular i periòdica al massís del Cap de Creus des d’anys 
històrics, han condicionat molt la presència d’espècies de fauna sensibles, però alhora han 
beneficiat aquelles d’espais oberts, ja que el desenvolupament de les masses forestals ha estat 
escàs (malgrat que les caracteritzades pel seu lent creixement com sobretot alzinar i sureda 
tenen una bona adaptació al foc).  

Així mateix, un altre condicionant per a moltes espècies d’animals és la tipologia del sòl i, 
conseqüentment, de la vegetació existents. La poca profunditat dels horitzons edàfics, silícics 
en la major part del municipi de la Selva de Mar, ha fet que, juntament al foc, la climatologia i 
el vent, el resultat de la vegetació sigui, actualment, d’un clar domini de la brolla. Per tant, 
aquelles espècies de fauna que tenen com a hàbitat predilecte les estepes, els romanís, els 
brucs, les lleterasses, les gatoses i altres espècies i circum-mediterrànies i d’ambients càlids, 
són molt abundants al municipi de la Selva de Mar.  

3.2.1.3.1. Fauna invertebrada terrestre:  

El terme invertebrats fa referència a aquells animals que manquen de columna vertebral i, a 
nivell de noms comuns i habituals, sobretot fes fa referència a mol·luscs (cargols), anèl·lids 
(cucs) i artròpodes (insectes, aràcnids, miriàpodes i crustacis). 

Són grups molt nombrosos i diversos; de fet, a nivell mundial, més del 75% dels éssers vius 
coneguts (inclosos plantes, fongs, etc.) pertanyen als invertebrats. Amb aquestes dades es fa 
impossible conèixer la diversitat completa i concreta d’un espai, sobretot si aquest és tan ampli 
com un municipi, un espai natural, una comarca, etc. 

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

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

Les dades que s’obtenen aquí sorgeixen a partir d’introduir les coordenades (UTM: 3151468 
31TEG18) on es troben els municipis del Port de la Selva i la Selva de Mar. Cal comentar, una 
de les limitacions a l’hora d’utilitzar les dades del BIOCAT i és que en tractar-se de presentar 
els resultats en quadrícules de 10x10 km, ambdós municipis es troben dins la mateixa 
quadrícula i és impossible discernir quines dades corresponen a cada ens municipal. 

En la consulta s’han trobat un total de 419 taxons (espècies, subespècies) d’invertebrats. La 
seva distribució, tant en números absoluts com en percentatge, es pot observar en el següent 
gràfic: 
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Artròpodes 

INSECTES 

Es vol destacar la gran importància numèrica que en aquestes localitats tenen el grups dels 
insectes (2 de cada 3 invertebrats són insectes); la raó principal és que en aquesta zona estan 
molt ben estudiats els grups dels lepidòpters (com 3es veurà tot seguit) i per tant això 
repercuteix que el número global d’insectes sigui més alt. 

Els insectes es caracteritzen per presentar el cos dividit en tres regions (cap, tòrax i 
abdomen), acostumen a presentar 2 parells d’ales (tot i que poden estar modificades o fins i 
tot poden no tenir-ne) i sempre compten amb 3 parells de potes i un parell d’antenes. 
Ecològicament són molt importants ja que entre d’altres funcions s’encarreguen de degradar 
matèria orgànica, de pol·linitzar la majoria de plantes, de dispersar llavors, etc. 

Dins els insectes hi ha la següent distribució d’ordres: 

 

Tanmateix, i com s’observa a les taules annexades a continuació, aquestes dades són 
clarament esbiaixades ja que, òbviament, al territori hi ha més de 50 de coleòpters. Algunes 
d’aquestes altres espècies, es poden veure en els llistats següents, amb informacions extretes 
a partir d’estudis posteriors i més acurats que els proporcionats únicament per BIOCAT: 

 

 

 

Figura 3.2-2: 

distribució de les espècies d'insectes a l'UTM d'El Port de la Selva i La 
Selva de Mar
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Font: Elaboració pròpia 

Figura 3.2-1: 

distribució de les espècies d'invertebrats a l'UTM d'El Port de la 
Selva i La Selva de Mar
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Font: Elaboració pròpia 
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Taula 3.2–1: Lepidòpters 

Família Lycaenidae Família 
Nymphalidae 

Família 
Papilionidae 

Família Pieridae 

Callophrys rubi Nymphalinae Papilio machaon Pieris brassicae 
Lycaena phlaeas Inachis io  Iphiclides podalirius Pieris rapae 
Lampides boeticus  Vanessa atalanta Danaus chrysippus Pieris mannii 
Lampides boeticus  Cynthia cardui   Pieris napi 
Leptotes pirithous  Argynnis pandora  Pontia daplidice 
Cacyreus marshalli  Argynnis paphia  Euchloe crameri 
Celastrina argiolus  Issoria lathonia   Colias crocea 
Satyrium esculi Satyrinae  Colias alfacariensis 
Pseudophilotes 
panoptes 

Melanargia occitanica  Gonepteryx rhamni  

Aricia cramera  Hipparchia statilinus  Gonepteryx cleopatra  
Polyommatus icarus  Hipparchia fidia   Leptidea sinapis 
 Maniola jurtina  Thaumetopoea pityocampa 
 Pyronia cecilia    
 Pyronia bathseba    
 Coenonympha dorus   
 Pararge aegeria   
 Lasiommata megera    
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Museu de Granollers Ciències Naturals 

 

La següent informació sobre invertebrats artròpodes i no artròpodess’ha extret de la web del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, de les Actes de les primeres i 
segones jorandes del medi natural de Cap de Creus i de la guia d’itineraris Cap de Creus, Parc 
Natural (Feliu, 2007). 

Taula 3.2–2: Coleòpters 

Nom científic Nom científic 
Scarites buparius spp. terricola Pseudochlamys raholai 
Hoplia caerulea Dytiscus pisanus 
Lucanus cervus Gyrinus sp.  
Cerambyx cerdo * Ochthebius (Calobius) quadricollis 
Oryctes nasicornis Troglorhynchus zariquleyi 
Oxythyrea funesta  

* Estrictament protegida per la Directiva Hàbitats. 

 

Taula 3.2–3: Ortòpters 
Nom científic Nom científic 

Gryllus campestris Tettigonia viridissima 
Decticus albifrons Oedipoda coerulescens 
Dociostaurus maroccanus Ephippiger ephippiger 
Locusta migratoria Cicada orni 
Platydeis tessellata Saga pedo * 

* Estrictament protegida pel Conveni de Berna i la Directiva Hàbitats 

Heteròpters  

Campylosteia serena, estrictament protegida al Cap de Creus per la Llei d’espais naturals (12/1985) 

Taula 3.2-4: Odonats 
Nom científic 

Calopteryx virgo 
Platycemis acutipennis 
Crocothemis erythraea  
Himenòpters 

Nom científic 
Camponotus sp. 
Apis mellifera 
Vespula vulgaris 

Dípters 
Nom científic 

Aëdes mariae 

Fucelia maritima 
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Dels insectes cal fer esment a dues espècies en concret. Una d’elles és la papallona 
(lepidòpter) Danaus chrysippus ja que està catalogada com a “vulnerable” en el Libro Rojo de 
los Lepidópteros Ibéricos, editat pel Ministerio de agricultura, pesca y alimentación el 1985. 
Aquest llibre inclou aquelles espècies de lepidòpters que estan en perill d’extinció o bé que, 
sense estar-ho, poden arribar a assolir aquesta categoria si canvien les condicions en ser-ne 
vulnerable (com és el cas de la papallona citada en aquest espai). 

Fotografia 3.2-8: Exemple d’invertebrat. Les cigales 

 
Font: Elaboració pròpia 

 
També es vol fer esment de l’ortòpter Saga pedo, citat en aquests municipis, i que és un dels 
pocs insectes que està catalogat com a protegit en la llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció 
dels animals (DOGC núm 3926, 16.07.2003) de la Generalitat de Catalunya.  

publicats d’aquest grup d’artròpodes, i per tant, el seu número  

Així doncs, es vol remarcar la diversitat present en d’altres ordres com el cas dels coleòpters o 
els himenòpters fent notar d’aquesta manera la importància d’aquest territori en la diversitat 
artropodiana. 

ARÀCNIDS 

Aquest grup, format per aranyes, àcars, opilions i escorpins es diferencia dels insectes per dos 
aspectes fàcilment observables: els aràcnids tenen el cos separat en 2 regions (a vegades 1 de 
sola resultat de la fusió de les dues) mentre que els insectes tenen 3 regions (cap, tòrax i 
abdomen). L’altra diferència rau en el número de potes, 8 en aràcnids i 6 en insectes. Els 
aràcnids mai presenten antenes ni ales. 

Com ja es mostra en el gràfic anterior, s’han trobat un total de 36 aràcnids (tots del grup de 
les aranyes). Algunes de les espècies detectades en estudis són les següents: 

Taula 3.2-5 Aràcnids 
Nom científic 

Argiope sp. 
Latrodectus mactans 
Araneus diadematus 
Scorpius sp. 

MIRIÀPODES 

Per miriàpodes s’entén el que vulgarment es coneix com a centpeus, milpeus, etc. i tal i com 
es comentava pel cas dels aràcnids el seu número real ha de ser molt superior al que ens dóna 
la consulta al BIOCAT, que és només de 4 espècies diferents. 

Aquests artròpodes es caracteritzen per tenir el cos dividit en molts “anells” i cada un d’ells 
presenta o 1 o 2 parells de potes, amb la qual cosa el número total de potes pot arribar a ser 
de l’ordre de vàries desenes (d’aquí el seu nom popular). 
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Així doncs, uns estudis més acurats de l’entorn podrien proporcionar-nos mes dades per 
completar el coneixement dels artròpodes de la zona ja que sembla ser una àrea 
potencialment important per aquest grup tan important, i desconegut alhora, de fauna. 

3.2.1.3.2. Els vertebrats terrestres 

Els vertebrats terrestres del municipi de la Selva de Mar i en conjunt del massís són, doncs, 
menys diversos que els que correspondrien a àrees d’una superfície similar en altres llocs de la 
comarca si bé la seva singularitat és de gran importància, per ser espècies d’hàbitats poc 
freqüents al conjunt del territori català. Moltes d’elles estan incloses dins els llistats d’espècies 
prioritàries a nivell europeu, ja que en alguns casos constitueixen algunes de les principals 
poblacions del continent o, si més no, algunes de les més septentrionals (cas del còlit negre i 
altres espècies d’aus passeriformes mediterrànies de roquissar). 

Els peixos d’aigües dolces 

L’interior del massís del Cap de Creus inclòs dins el municipi de la Selva de Mar és una zona de 
rigorosa sequera, aridesa i temperatura alta a l’estiu. Aquest fet ofereix pocs espais d’aigües 
permanents que puguin garantir la presència d’algunes espècies de peixos d’aigües dolces. 
Tanmateix, en alguns localitzats indrets com desembocadures de rieres (com la de Rubiés o 
Romanyac, ja al propi poble del Port de la Selva) algunes espècies marines de tant en tant 
poden penetrar alguns metres cap a l’interior, ja prop dels cinturons de canyís que aquestes 
ofereixen, com succeeix en el cas de les llises (Liza sp., Chelon labrosus o Mugil cephalus), a 
més d’altres com l’anguila (Anguilla anguilla). Algunes d’elles poden seguir la riera fins al propi 
terme municipal de la Selva de Mar, en trobar-se a poca distància de la gola de l’esmentada 
riera. 

D’altra banda, alguns barbs (Barbus meridionalis) s’ha trobat darrerament en rieres limitants 
amb el municipi pel veí poble de Llançà, per la qual cosa no es descarta la presència d’aquesta 
o altres espècies en dols d’aigua de rieres de la zona, ja dins el municipi de la Selva de Mar. 
Altres espècies com la carpa (Cyprinus carpio) o la gambúsia (Gambusia holbrooki) poden ser 
presents al municipi a partir d’alliberaments accidentals d’exemplars. 

Taula 3.2-6: Espècies d’aigua dolça, estatus i grau de conservació 

 
Grau 

d’ocupació Estatus legal i de conservació * 

Espècie  
Llei 

22/2003 
CNEA 

RD 439/90 
Dir. Hab. 
92/43/CEE 

Conv. 
Berna 

UICN 

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

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

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

Llises (Liza sp, Chelon sp., Mugil 
cephalus) Accidental - NC - - NE (NE) 

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

 

Els amfibis 

Encara que aparentment el conjunt del massís de Cap de Creus, i el municipi de la Selva de 
Mar en particular, sembli un indret amb poca densitat i diversitat d’aquest grup de vertebrats, 
l’absència de peixos en moltes de les basses, a causa de la seva temporalitat, fa que aquests 
no puguin depredar les postes dels amfibis. Per tant, granotes, gripaus i tritons poden arribar a 
ser molt abundants en basses temporals, gorgues de rieres o altres punts on s’acumuli l’aigua 
després de moments de fortes pluges, sovint de forma oportunista i amb variacions segons els 
anys. 
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Taula 3.2-7: Amfibis, estatus legal i grau de conservació 

Estatus legal i de conservació 

Espècie 
Grau 

d'ocupació Lleia 

22/2003 

CNEAb 

RD 439/90

Dir. Hab.c 

92/43/CEE 
Conv. 
Bernad 

UICNe 

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

Granoteta de punts (Pelodites 
punctatus) 

Escàs D IE IV II NE (NT) 

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

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

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

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

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

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

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

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

A
m
fi
b
is
 

Salamandra (Salamandra salamandra) Escàs D IE IV II NE (NT) 

Font: Elaboració pròpia 

 

Cal destacar la granota verda (Rana perezzi) i la reineta (Hyla meridionalis), presents 
pràcticament en totes les rieres del municipi de la Selva de Mar, les basses i fins i tot els 
cursos d’aigua en la seva desembocadura, sovint amb imatges ben curioses com poblacions de 
granotes que subsisteixen des de fa dècades en petites rieres a tocar el mar. Algunes altres 
espècies, com el gripau corredor (Bufo calamita), la granota pintada (Discoglossus pictus) o 
fins i tot el gripau comú (Bufo bufo), també són prou abundants en les rieres i acumulacions 
d’aigua, oferint veritables concerts en moments de l’any com la primavera. Espècies com el 
tòtil (Alytes obstetricans) o el gripau corredor (Pelobates cultripes) s’han detectat també al 
municipi, encara que en molta menor abundància, com també succeeix amb la granoteta de 
punts (Pelodites punctatus). Cal esmentar la presència regular d’urodels a les zones elevades 
del municipi, sobretot als bassiols, safareigs i fonts de les rodalies de Sant Pere de Rodes i la 
Serra Verdera (al límit del municipi amb El Port de la Selva), com són la salamandra 
(Salamandra salamandra) i sobretot el tritó verd (Triturus marmoratus). 

Fotografia 3.2-9: Tritó verd (Triturus marmoratus) 

 
Font: Elaboració pròpia 

Els rèptils 

L’aridesa de gran part del municipi de la Selva de Mar i en conjunt del massís de Cap de Creus, 
el seu sòl despullat i sovint descobert de roques i la gran densitat de zones obertes, 
assolellades i riques en forats, converteix aquest territori en un punt realment interessant per 
als rèptils. 
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Taula 3.2-8: Rèptils, estatus legal i grau de conservació 

   Estatus legal i de conservació 

 Espècie Grau 
d'ocupació 

Lleia 
22/2003 

CNEAb 
RD 439/90 

Dir. Hab.c 
92/43/CEE 

Conv. 
Bernad 

UICNe 

Tortuga mediterrània (Testudo hermanii 
spp. hermanii) + 

Accidental C NC II i IV II NT (VU) 

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

Tortuga de Florida (Trachemys scripta) 
* + 

Escàs - NC -  NE 

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

Sargantana de paret (Podarcis 
hispanica) 

Freqüent D IE - III NE (LC) 

Sargantaner gros (Psammadromus 
algirus) 

Freqüent D IE - III NE (LC) 

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

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

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

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

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

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

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

R
èp
ti
ls
 

Serp de collaret (Natrix natrix) + Escàs D IE - III NE (LC) 

Font: Elaboració pròpia 

 

Els sargantaners grossos (Psammadromus algirus) i llangardaixos ocel·lats (Thimon lepida) hi 
són prou abundants, amb algunes possibles observacions de sargantana roquera (Podarcis 
muralis) a les zones altes de la Serra Verdera i amb molta abundància de la sargantana de 
paret (Podarcis hispanica) arreu dels indrets humanitzats. També el dull (Chalcides striatus) 
sembla present en molt baix nombre en algun punt del municipi, malgrat manca de cites 
recents. 

Fotografia 3.2-10: El sargantaner gros. Espècie de brolles arbustives  

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Les serps, amb bones poblacions de serp verda (Malpolon monspessulanus) , serp blanca 
(Rinechys scalaris) o fins i tot serpa llisa (Coronella girondica) són un bon aliment per àguiles 
marcenques i una amenaça per a petits rosegadors. Als cursos d’aigua s’hi troben dues 
espècies de colobra, la d’aigua (Natrix natrix) i la de collar (Natrix maura).  

Dins de la família dels quelonis (tortugues), dues espècies, d’estructura morfològica i hàbitat 
ben diferents es poden observar al municipi de la Selva de Mar. Una d’elles, la tortuga 
mediterrània (Testudo hermanni spp. hermanni) era present al massís fins a mitjan del segle 
XX, moment en què va pràcticament extingir-se de la zona a causa de la recol·lecció i els 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  78 

incendis. A partir de la primavera de l’any 1999 un projecte de reintroducció a diferents punts 
del massís, pretén recuperar aquest patrimoni natural.  

D’altra banda, a les rieres del massís del municipi, es pot trobar en alguns punts molt 
localitzats, poblacions d’exemplars de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), malgrat que es 
tracta d’una espècie amenaçada i amb densitats baixes arreu del país. En zones com les rieres 
de Malajambota o la Riera de la Selva, arriben a concentrar-se en petits grupets en gorgues 
d’aigües abundants. 

Els mamífers 

La mastofauna del municipi de la Selva de Mar, i en conjunt la de la totalitat del massís del 
Cap de Creus no presenta massa singularitat en l’actualitat. Tanmateix, existeixen molt bones 
poblacions de conills (Oryctolagus cuniculus) i llebres (Lepus europaeus) que són una bona 
base tròfica per a la cadena alimentària, juntament a micromamífers diversos; una bona colla 
d’espècies de talpons i altres rosegadors (ratolins de bosc, rates, ratolins domèstics, etc.) són, 
juntament als insectívors com les musaranyes, un bon “rebost” per a depredadors, tant per a 
altres mamífers com per a ocells.  

Un grup a part mereixen els rats-penats. No són gens escassos al massís, on s’hi han detectat 
més de 12 espècies de quiròpters, entre els quals cal destacar Hyposugo savii, Miniopterus 
schreibersii, Pipistrellus kuhlii o bé Rhinolophus euryale, el nucli principal de les quals és el 
monestir de Sant Pere de Rodes, molt a prop del municipi de la Selva de Mar (per tant, molt 
probablement presents també, ni que sigui durant el comportament d’alimentació, dins el 
municipi), a més d’avencs, coves i fins i tot alguns masos vells o ermites. S’han realitzat 
diferents estudis per part de tècnics, a través del Parc Natural de Cap de Creus. 

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

D’altra banda, els grans herbívors, antigament abundants, extingits a partir del mitjan segle 
XX, s’han reintroduït al massís, ja sigui amb un projecte intencionat i científic, com és el cas 
del cabirol (Capreolus capreolus) que, malgrat ser més forestal, s’ha adaptat exitosament, com 
escapats de captivitat, com ha succeït amb el cérvol (Cervus elaphus), el qual s’observa 
accidentalment al sector oriental del municipi. 

D’entre els carnívors, n’hi ha de mida petita, com la mostela (Mustela nivalis) o ja més grossa 
com la fagina (Martes foina), abundants arreu del massís o d’hàbitats més forestals i més 
esquerpa, com la geneta (Genetta genetta). Finalment, la guilla, nom empordanès de la 
guineu (Vulpes vulpes) és un mamífer abundant, que es poden veure fins i tot de dia si es para 
l’atenció als racons més protegits d’entre la vegetació; sinó, de ben segur que hi haurà 
petjades o excrements, d’una pudor característica. Cal esmentar que el gat salvatge (Felis 
sylvestris), fins fa algunes dècades present en bon nombre al massís, ja no hi és present.  

Els Ocells 

Un dels principals atractius naturals del Parc Natural de Cap de Creus, i per extensió del 
municipi de la Selva de Mar, pel que fa a la natura són els ocells; no per la seva abundància i 
diversitat, sinó per la singularitat d’algunes espècies, que només estan aquí en tota la comarca 
i en bona part del territori català.  

Deixant de banda els ocells marins més pelàgics (per manca de litoral marí de la Selva de Mar) 
hi ha moltes espècies d’aus mediterrànies. Abans, però, cal recordar que el Cap de Creus i part 
del municipi de la Selva de Mar, és un indret de geografia privilegiada i que el fet de sortir uns 
deu quilòmetres mar endins fa que sigui un punt estratègic durant les migracions d’aus; s’han 
fet estudis de control directe de pas, amb milers d’exemplars controlats anualment i on 
destaquen espècies que, malgrat no nidificar en l’indret, l’utilitzen com a lloc de migració o, en 
cas de mal temps, repòs o sedimentació. Aquest és el cas de molts rapinyaires com els milans 
(Milvus sp.), les arpelles (Circus sp.), l’àguila pecadora (Pandion haliaetus), l’àguila calçada 
(Hierateus pennatus), el falcó de la reina (Falco eleonorae) el mussol emigrant (Asio 
flammeus), de grans camallargs com la grua (Grus grus), la cigonya (Ciconia ciconia), el 
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bernat pescaire (Ardea cinerea), el martinet blanc (Egretta garzetta), el martinet de nit 
(Nycticorax nycticorax), l’agró roig (Ardea purpurea) o d’una munió de petits ocells migradors 
com els mosquiters (Phylloscopus sp.), les boscarles (Acrocephalus sp.), els mastegatatxes 
(Ficedula hypoleuca), les cotxes (Phoenicurus sp.), el bitxac rogenc (Saxicola rubetra), les 
orenetes (Hirundo sp. i Delichon urbica), els falciots (Apus sp.). Pràcticament tots ells 
s’observen regularment al municipi de la Selva de Mar.  

D’entre els ocells hivernants, a més dels grans estols de fringíl·lids que inunden els camps de 
conreus, els olivars i les vinyes, com els verdums (Carduelis chloris), les cardines (Carduelis 
carduelis), els gafarrons (Serinus serinus), els lluers (Carduelis spinus) o els passerells 
(Carduelis cannabina), hi ha molts de tords (Turdus sp.), sovint víctimes dels caçadors, merles 
(Turdus merula), estornells (Sturnus vulgaris) o fins i tot ocells del Pirineu que, tot seguint la 
carenes axials de la serralada, vénen a passar l’hivern vora el mar, en sectors del municipi de 
la Selva de Mar; existeixen diverses cites de pardal d’ala blanca (Montifringilla nivalis), de 
gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax) i també es compta amb els típics hivernants 
presents cada any, com el cercavores (Prunella collaris) al capdamunt de la Serra de Verdera, 
els trencapinyes (Loxia curvirostra), reietons (Regulus regulus) i mallerengues petites (Parus 
ater) a les pinedes o el pela-roques (Tichodroma muraria) als penya-segats litorals.  

D’entre els nidificants destaquen, com a grans depredadors, l’àguila daurada (Aquila 
chrysaetos), la qual no nidifica exactament al massís, però si que ho fa a l’Albera, alimentant-
se, però, ben sovint al Cap de Creus, sobretot a la part occidental del municipi de la Selva de 
Mar i l’àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus), amb dues parelles dins el municipi veí del Port 
de la Selva, sovint observades a la Selva de Mar, essent unes de les poques presents a les 
comarques gironines, a més de l’àguila marcenca (Circaetus gallicus), que arriba a la 
primavera i s’alimenta de serps.  

D’entre les aus rapinyaires nocturnes, a més del duc (Bubo bubo) que compta amb un mínim d 
‘1-2 parelles dins el municipi de la Selva de Mar, hi ha accidentalment el siboc (Caprimulgus 
ruficollis), el gamarús (Strix aluco), l’òliba (Tyto alba) i el mussol banyut (Asio otus). De forma 
més freqüent, hi habiten el mussol comú (Athene noctua), i el menut xot (Otus scops) i 
l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus) com a insectívors crepusculars. 

Fotografia 3.2-11: El duc compta amb una bona 
població al conjunt del massís i en el municipi 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Altres rapinyaires diürns són el falcó pelegrí (Falco peregrinus), amb diverses parelles criant a 
les immediates rodalies del municipi de la Selva de Mar, fet interessant donada l’amenaça que 
pateix l’espècie, sovint criant en penya-segats litorals. També hi és freqüent el xoriguer comú 
(Falco tinnunculus) i, recentment, el xoriguer petit (Falco naumanni), que es va extingir del 
Cap de Creus (concretament del Cap Norfeu) l’any 1987 i que s’ha reintroduït a la vall de la 
Valleta i el Pení, des d’on han colonitzat diferents zones del massís i sovint s’observa també 
dins el municipi de la Selva de Mar.  

Als llocs més humits i arbrats, les merles (Turdus merula), oriols (Oriolus oriolus), raspinells 
(Certhia brachydactyla) i ocells forestals hi fan niu, mentre que la resta de passeriformes són 
més típics de brolles, que entapissen bona part de la resta del massís. Així doncs, no és 
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d’estranyar que els tallarols siguin els veritables protagonistes del massís, amb moltes 
espècies, totes elles nidificants, com el trencamates (Sylvia conspicillata), el capnegre (Sylvia 
melanocephala), la tallareta cuallarga (Sylvia undata) l’emmascarat (Sylvia hortensis) o fins i 
tot alguna parella del tallarol del casquet (Sylvia atricapilla), juntament a les bosquetes 
(Hippolais polyglotta) i altres ocells de les brolles com el cargolet (Troglodytes troglodytes) o el 
bitxac (Saxicola torquatus). Els capsigranys (Lanius senator) i botxins (Lanius meridionalis), 
sempre vigilant possibles insectes a depredar, acompanyen aquests aus entre les brolles. 

Als llocs oberts i pastures hi ha algunes de les espècies més interessants del massís, amb 
ocells pocs freqüents i sovint oblidat per els ornitòlegs com la terrerola (Callandrella 
brachydactyla), el sit negre (Emberiza cia), l’hortolà (Emberiza hortulana) la cogullada fosca 
(Galerida theklae), el trobat (Anthus campestris) o el còlit ros (Oenanthe hispanica), 
acompanyades de la perdiu (Alectoris rufa) i altres ocells més abundants. Tots ells són 
nidificants al municipi de la Selva de Mar, i constitueixen, juntament a les aus migradores i als 
ocells dels roquissars, veritables joies a conservar, que sovint surten beneficiades dels incendis 
forestals.  

Finalment, els ocells dels penya-segats i roques, també són, en general, singulars. Hi 
destaquen per sobre de la resta el còlit negre (Oenanthe leucura) (amb el límit septentrional 
europeu però al límit de l’extinció al municipi i al conjunt del Parc Natural de Cap de Creus) i la 
merla roquera (Monticola saxatilis), però estan acompanyats per altres espècies no menys 
importants com la merla blava (Monticola solitarius), la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), 
el roquerol (Ptyonoprogne rupestris) el falciot pàl·lid (Apus pallidus), el ballester (Apus melba) 
el colom roquer (Columba livia), el corb (Corvus corax) i altres rapinyaires que hi fan niu. 
L’oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica), que utilitza ponts i infraestructures humanes, solia 
criar antigament en baumes i roques, com fan les cotxes o la resta d’ocells de penya-segats. 

Taula 3.2-9: Ocells, estatus legal i de conservació i presència al municipi 

Espècie 
Conveni 
Berna 

Conven
i Bonn 

Directiva 
aus CNEA Llei 3/98 

Llibre 
vermell 

Present municipi 
(*Nidif. Segura o 

possible) 
Cabusset  
(Tachybaptus ruficollis)  

Annex II - - Annex II Categoria C NA Accidental 

Corb marí gros 
(Phalacrocorax carbo) 

III - Annex I Annex II Categoria C NA Accidental 

Martinet de nit (Nycticorax 
nycticorax) 

II - Annex I Annex II Categoria C NA Accidental 

Bernat pescaire  
(Ardea cinerea) 

III - - Annex II Categoria B NA Escàs 

Agró roig (Ardea purpurea) III - - Annex II Categoria B NA Accidental 
Martinet blanc (Egretta 
garzetta) 

III - - Annex II Categoria B NA Escàs 

Esplugabous (Bubulcus ibis) III - - Annex II Categoria B NA Accidental 
Martinet menut III - - Annex II Categoria B NA Accidental 
Cigonya blanca (Ciconia 
ciconia) 

III - - Annex II Categoria B NA Escàs 

Ànec coll-verd  
(Anas platyrhynchos) 

III Annex II Annex II i 
III 

- - NA Escàs 

Xarxet (Anas crecca) III II - - - NA Accidental 
Aligot vesper  
(Pernis apivorus) 

III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Milà reial (Milvus milvus) III II Annex I Annex II Categoria C K Escàs 
Milà negre (Milvus migrans) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 
Àguila marcenca  
(Circaetus gallicus) 

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

Esparver vulgar 
(Accipiter nisus) 

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

Astor (Accipiter gentilis) III II Annex I Annex II Categoria C K Escàs 
Aligot comú (Buteo buteo) III II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Àguila calçada  
(Hieraetus pennatus) 

III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Àguila cuabarrada 
(Hieaertus fasciatus) 

II II Annex I Annex II Categoria B V Escàs 

Arpella (Circus aeruginosus) III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 
Arpella pàl·lida (Circus III II Annex I Annex II Categoria C NA Freqüent 
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Taula 3.2-9: Ocells, estatus legal i de conservació i presència al municipi 

Espècie 
Conveni 
Berna 

Conven
i Bonn 

Directiva 
aus CNEA Llei 3/98 

Llibre 
vermell 

Present municipi 
(*Nidif. Segura o 

possible) 
cyaneus) 
Esparver cendrós (Circus 
pygargus) 

III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

Xoriguer petit (Falco 
naumanni) 

III II Annex I Annex II Categoria C NA Escàs 

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

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

Falcó pelegrí  
(Falco peregrinus) 

II II Annex I Annex II Categoria B V Freqüent 

Perdiu (Alectoris rufa) III  Annex II i 
III 

- - NA Freqüent (*) 

Guatlla (Coturnix coturnix) III II Annex II - - NA Escàs 
Polla d’aigua  
(Gallinula chloropus) 

III - Annex II - - NA Escàs 

Becada (Scolopax rusticola) III II - - - K Escàs 
Xivitona vulgar 
(Actitis hypoleucos) 

II II - Annex II Categoria C NA Accidental 

Xivita (Tringa ochropus) II II - Annex II Categoria C NA Accidental 
Corriol petit (Charadius 
dubius) 

II II - Annex II Categoria C NA Accidental 

Gavina vulgar (Larus 
ridibundus) 

- - - - - NA Escàs 

Gavià argentat 
(Larus cachinnans) 

III - - - - NA Freqüent 

Tudó 
(Columba palumbus) 

III - - - - NA Freqüent (*) 

Xixella (Columba oenas) - - - - - NA Accidental 
Tórtora vulgar (Streptoelia 
turtur) 

- - Annex II - - NA Freqüent (*) 

Tórtora turca (Streptotelia 
decaoto) 

- - - - - NA Freqüent (*) 

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

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

Mussol comú (Athene 
noctua) 

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

Duc (Bubo bubo) II II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 

Òliba (Tyto alba) II - - Annex II Categoria C NA Accidental 

Enganyapastors  
(Caprimulgus europaetus) 

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

Falciot negre (Apus apus) III - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Falciot pàl·lid (Apus melba) II - Annex I Annex II Categoria C K Freqüent (*) 
Ballester (Apus melba) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 
Blauet (Alcedo atthis) II - Annex I Annex II Categoria C K Escàs 
Abellerol (Merops apiaster) II II - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Puput (Upupa epops) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Colltort (Jynx torquilla) II - - Annex II Categoria C NA Freqüent (*) 
Picot verd (Picus viridis) II - - Annex II Categoria C NA Accidental 
Cogullada vulgar (Galerida 
cristata) 

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

Cogullada fosca (Galerida 
theklae) 

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

Cotoliu (Lullula arborea) III - Annex I Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Alosa vulgar 
(Alauda arvensis) 

III - Annex II - - NA Freqüent 

Roquerol  
(Ptyonoprogne rupestris) 

II 
 

- - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

Oreneta vulgar 
(Hirundo rustica) 

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

Oreneta cua-blanca II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
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Taula 3.2-9: Ocells, estatus legal i de conservació i presència al municipi 

Espècie 
Conveni 
Berna 

Conven
i Bonn 

Directiva 
aus CNEA Llei 3/98 

Llibre 
vermell 

Present municipi 
(*Nidif. Segura o 

possible) 
(Delichon urbica) 
Oreneta cua-rogenca 
(Hirundo daurica) 

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

Oreneta de ribera (Riparia 
riparia) 

- - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Trobat (Anthus campestris) II - Annex I Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Grasset de muntanya  
(Anthus spinoletta) 

II - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Piula dels arbres (Anthus 
trivialis) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

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

Cuereta torrentera  
(Motacilla cinerea) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Cuereta blanca 
(Motacilla alba) 

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

Cuereta groga (Motacilla 
flava) 

- -  Annex II Categoria D NA Freqüent 

Cargolet 
(Troglodytes troglodytes) 

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

Pardal de bardissa 
(Prunella modularis) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Pit-roig (Erithacus rubecula) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 
Rossinyol  
(Luscinia megarhynchos) 

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

Cotxa fumada 
(Phoenicurus ochruros) 

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

Cotxa cua-roja 
(Phoenicurus phoenicurus) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Bitxac rogenc  
(Saxicola rubetra) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

 Bitxac comú  
(Saxicola torquata) 

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

Còlit ros (Oenanthe 
hispanica) 

II - Annex I Annex II Categoria D NA Escàs (*) 

Còlit gris  
(Oenanthe oenanthe) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

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

Griva cerdana (Turdus 
pilaris) 

III - Annex II - - NA Accidental 

Tord comú  
(Turdus philomelos) 

III - Annex II - - NA Freqüent 

Tord ala-roig (Turdus 
iliacus) 

III - Annex II - - NA Freqüent 

Griva (Turdus viscivorus) III - Annex II - - NA Escàs 
Rossinyol bord (Cettia cetti) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

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

Bosqueta vulgar 
(Hippolais polyglotta) 

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

Tallareta cuallarga 
(Sylvia undata) 

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

Tallareta vulgar (Sylvia 
communis) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Tallarol emmascarat (Sylvia 
hortensis) 

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

Tallarol trencamates (Sylvia 
conspicillata) 

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

Tallarol de casquet (Sylvia 
atricapilla) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Tallarol cap-negre (Sylvia 
melanocephala) 

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

Tallarol de garriga  
(Sylvia cantillans) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 
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Taula 3.2-9: Ocells, estatus legal i de conservació i presència al municipi 

Espècie 
Conveni 
Berna 

Conven
i Bonn 

Directiva 
aus CNEA Llei 3/98 

Llibre 
vermell 

Present municipi 
(*Nidif. Segura o 

possible) 
Tallarol gros (Sylvia borin) II - - Annex II Categoria D NA Escàs 
Mosquiter comú 
(Phylloscopus collybita) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Mosquiter pàl·lid 
(Phylloscopus bonelli) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Mosquiter de passa 
(Phylloscopus trochilus) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Balquer (Acrocephalus 
arundinaceus) 

II - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Boscarla de canyar 
(Acrocephalus scirpaceus) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Reietó (Regulus regulus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 
Bruel (Regulus ignicapillus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Papamosques gris 
(Muscicapa striata) 

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

Mastegatatxes (Ficedula 
hypoleuca) 

II II - Annex II Categoria D NA Freqüent 

Mallerenga cuallarga 
(Aegithalos caudatus) 

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

Mallerenga emplomallada 
(Parus cristatus) 

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

Mallerenga petita 
(Parus ater) 

II - - Annex II Categoria D NA Escàs 

Mallerenga blava 
(Parus caeruleus) 

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

Mallerenga carbonera 
(Parus major) 

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

Raspinell comú  
(Certhia brachydactyla) 

II - - Annex II Categoria D NA Freqüent 

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

Capsigrany (Lanius senator) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 

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

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

Corb (Corvus corax) III - - - - NA Freqüent (*) 

Cornella (Corvus corone) III - - - - NA Accidental 

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

Gralla (Corvus monedula) III - - Annex II - NA Escàs 
Estornell vulgar (Sturnus 
vulgaris) 

III - - - - NA Freqüent (*) 

Estornell negre (Sturnus 
unicolor) 

II - - - - NA Escàs 

Pardal xarrec 
(Passer montanus) 

III - - - - NA Escàs 

Pardal comú (Passer 
domesticus) 

- - - - - NA Freqüent (*) 

Pardal roquer 
(Petronia petronia) 

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

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

Pinsà mec 
(Fringilla motifringilla) 

III - - Annex II Categoria C NA Accidental 

Gafarró (Serinus serinus) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Verdum (Carduelis chloris) II - - - - NA Freqüent (*) 
Cadernera 
(Carduelis carduelis) 

II - - - - NA Freqüent (*) 

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

Durbec (Coccothraustes 
coccothraustes) 

II - - Annex II Categoria C NA Accidental 

Passerell  
(Carduelis cannabina) 

II - - - - NA Freqüent (*) 
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Taula 3.2-9: Ocells, estatus legal i de conservació i presència al municipi 

Espècie 
Conveni 
Berna 

Conven
i Bonn 

Directiva 
aus CNEA Llei 3/98 

Llibre 
vermell 

Present municipi 
(*Nidif. Segura o 

possible) 
Repicatalons (Emberiza 
shoeniclus) 

II - - Annex II Categoria D NA Accidental 

Gratapalles (Emberiza 
cirlus) 

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

Hortolà (Emberiza 
hortulana) 

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

Sit negre (Emberiza cia) II - - Annex II Categoria D NA Freqüent (*) 
Cruixidell (Miliaria calandra) - - - - - NA Freqüent (*) 
Font: Elaboració pròpia 

 

3.2.2. Paisatge i elements paisatgístics singulars 

El municipi de la Selva de Mar es caracteritza per un paisatge singular i de gran bellesa, essent 
un dels grans atractius i reclams per una dels seus principals motors econòmics, el turisme. En 
aquest sentit, racons tranquils, muntanyes mediterrànies, ermites, conreus i l’atractiu constant 
del litoral a poca distància, són un dels referents paisatgístics de la Selva de Mar, combinant 
sempre natura amb patrimoni històric i cultural. 

3.2.2.1. Estructura del paisatge del municipi  

L’estructura i l’anàlisi més detallat del paisatge del terme municipal es descriu amb la finalitat 
d’acotar les àrees més sensibles a l’impacte d’una possible àrea de creixement urbà o 
industrial, amb especial atenció sobre el manteniment de l’estructura pròpia d’aquest territori i 
la connectivitat paisatgística.  

En l’anàlisi dels elements que defineixen el paisatge general, es pot establir l’estructura com 
assentada sobre una matriu de predomini del paisatge obert de brolles arbustives, amb taques 
disperses de petits nuclis forestals i amb alguns espais agrícoles i urbans entorn als fons de 
vall i prop de la línia costanera. A aquesta matriu s’hi sobreposen elements antròpics alguns 
lineals, com els camins, masos, carreteres i línies elèctriques.  

Paral·lelament a aquest conjunt hi ha un element de gran importància en el paisatge descrit, 
alhora que vertebrador del territori, que és la presència de la línia costanera al llarg de tot el 
litoral siguin cales o siguin platges. 

 Figura 3.2-3:  

 

 

 

 

 

 

 
 Font: Elaboració pròpia 

 

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

Matriu composta de brolles arbustives 

Masos aïllats + nucli 
principal  

Conreus  

+ elements lineals 
Petites valls 

Vies de comunicació 
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3.2.2.2. Descripció i anàlisi de les unitats de paisatge  

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

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

• Unitat forestal i de brolles arbustives 

• Unitat agrícola i d’espais oberts 

• Unitat fluvial de cursos d’aigua 

• Unitat urbana 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Factors de visualització: superfície observable des de cada punt 

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

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

Tot seguit es presenta una fitxa-resum de cada unitat paisatgística descrita al municipi, segons 
els tres nivells de qualitat. Amb una valoració de cadascun dels nivells.  

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

Descripció  

Unitat densa en cobertura vegetal, majoritàriament arbustiva, amb dues grans 
subunitats paisatgístiques, les que tenen presència de petits nuclis forestals (pins, 
suros, alzines, roures, castanyers, etc.) i les mancades d’estrat arbori (dominades 
per brolles silíciques d’estepes, argelagues, brucs, etc.).  

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny: Sovint en vessants i zones elevades, però també en cotes més baixes. 

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

Vegetació present: 

Pinedes de pi blanc i pinyoner, suredes, algunes alzines i castanyers, i 
altres comunitats diverses amb variants segons alguns factors 
ambientals. Gran abundància de brolles mediterrànies d’espècies 
punxoses, brucs, gatoses, estepes, argelagues i altres papilionàcies. 

Presencia element humans: 
Escassa, amb masos dispersos, camins. Tanmateix, forta presència 
d’elements humans abandonats, com parets de pedra seca, feixes, 
etc. 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 
Visibilitat i exposició Qualitat visual elevada. Visible des de tots els accessos al municipi. 

Presència espectadors 

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

Valoració unitat: ALTA 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 

Diversitat: Poc variable cromàticament al llarg de l’any. Certa monotonia en les 
brolles. 

Singularitat 

Mitjana, hi ha alguns nuclis boscosos i arbustius amb espècies de 
major interès, tot i que en general són hàbitats prou freqüents arreu 
del litoral mediterrani. Presenten, però un indret interessant per la 
fauna. 

Qualitat de les vistes Elevada en els indrets de major cota. 

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

Vegetació: Eminentment arbustiva, amb espècies mediterrànies, però amb nuclis 
més forestals. 

Fauna: Fauna mediterrània, amb algunes singularitats. 

Grau de naturalitat Elevat, però amb vestigis d’influència humana més o menys recent en 
conreus abandonats d’oliveres i vinyes. 

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

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

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

Descripció 

Prats i conreus als fons de les petits valls o les zones planes de punts més elevats; 
espais oberts, sovint amb creixement de vegetació si estan abandonats. Solen ser 
prats pasturats o, més a prop dels pobles, conreus diversos, sobretot de vinyes i 
oliveres. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

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

Vegetació present: 

Vegetació ruderal i de prats i pastures, i especialment conreus i zones 
pasturades pel bestiar (farratges o el alguns sectors puntuals regadiu, 
com als horts de les rodalies del nucli urbà); marges amb espècies 
arbustives, bardisses i peus arboris aïllats als límits dels camps i prats 
de pastura, siguin abandonats o conreats. Forta presència de feixes 
amb algunes oliveres i ullastres creixent de forma testimonial del que 
havien estat antics conreus. Recuperació de vinyes en algunes zones. 

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

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 
Visibilitat i exposició Visible des d’indrets elevats del municipi, ja que solen ser als fons de 

vall, però algunes pastures també en cotes més elevades. Molt visibles 
des dels indrets propers situats a la mateixa cota (o cotes superiors), o, 
en alguns casos des dels eixos viaris principals i secundaris. 

Presència espectadors Permanents els habitants propers a masos o afores de nuclis habitats. 
Molt freqüents els que transiten per els principals eixos viaris. En les 
unitats agrícoles o de pastura més elevades o en valls secundàries, 
poca freqüentació. 

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

Singularitat 

Elevada; hi ha algun espai amb espècies d’interès en els marges 
arbustius. Presenta un paisatge mosaic interessant per la fauna que 
requereix àrees obertes on alimentar-se i zones més forestades on 
amagar-se i criar. 

Qualitat de les vistes Alta, sobretot dels indrets més elevats de l’entorn i interior de l’àrea. 
Domini sobre puigs, carenes i turons a banda i banda de les valls. 

Cromatisme 
Diversitat cromàtica mitjana, ja que els prats destaquen entre la brolla 
homogènia arbustiva. Variació moderada al llarg de l’any, però més 
verdor a l’hivern i tonalitats ocres a l’estiu. 

Vegetació: 
Vegetació herbàcia de prats a les zones de pastura, amb peus d’olivera 
i vinya arbustives en zones de conreu actiu. Algunes fileres que limiten 
les subunitats dels conreus, gramínies, rosàcies, vegetació ruderal, etc. 

Fauna: Interessant, acull gran diversitat d’espècies d’hàbitats oberts i actua 
com a mosaic agro-forestal. 

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

Unitat definida per la presència de petits cursos d’aigua, molts d’ells intermitents, que 
ocupen únicament els fons de vall.  

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 

Relleu del terreny: Pendents suaus en general, però constants, definits pels cursos d’aigua al 
llarg de segles i mil·lenis. 

Conca visual: Elevada, en estar al bell mig del fons de vall. 

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

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

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 
Visibilitat i exposició Visible des de qualsevol punt elevat sobres les valls centrals amb 

panoràmica i també des dels vessants. 
Presència espectadors Pocs espectadors permanents, en no ser indrets habitats.  
Valoració unitat: ALTA 

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

Singularitat Elevada, amb espècies singulars de fauna i flora pròpies de zones 
humides. 

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

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

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

Fauna: 

Interessant. Moltes espècies exclusives d’aquests hàbitats, escassos a 
casa nostra; sobretot diversitat d’ocells, rèptils aquàtics, amfibis i 
invertebrats aquàtics; pocs peixos per ser aigües temporals en bona part 
de les rieres. 

Grau de naturalitat Elevat en la seva majoria. 
Elements antròpics Línies elèctriques, pontets, accessos puntuals al riu, etc. 
Valoració unitat: ALTA 
QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 
Fragilitat de l’entorn Elevada 
Valoració unitat: ALTA 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global: ALTA 
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UNITAT URBANA 

Petita descripció  Espai humanitzat, amb el poble al seu sector més central, i amb un conjunt de 
masos més aïllats o d’urbanitzacions que segueixen el nucli principal del poble. 
Tanmateix, conserva bellesa paisatgística i harmonia per la coloració de les cases, 
la conservació i homogeneïtat d’aquestes, integració en l’entorn, etc. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 

Relleu del terreny: 
Majoritàriament planer, però amb urbanitzacions que s’enfilen cap a cotes 
més elevades. 

Conca visual: Elevada. 

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

Presencia element humans: Arreu, en ser àrea urbana. 
QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 

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

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

Valoració unitat: MITJANA 

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

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

Qualitat de les vistes 
Mitjana-Alta, pel fet de trobar-nos en plena àrea urbana, malgrat que les 
rodalies són atractives (boscos, conreus, etc.) i els elements paisatgístics 
són de gran interès. 

Cromatisme Diversitat cromàtica ambiental baixa, en ser zona urbana. 

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

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

Grau de naturalitat Baix, en ser àrea urbana. 

Elements antròpics Arreu, en ser àrea urbana. 

Valoració unitat: MITJANA 

QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 
Fragilitat de l’entorn Baixa 

Valoració unitat: MITJANA 

VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global: MITJANA-BAIXA 
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Així doncs, l’anàlisi del paisatge ens defineix aquestes 4 grans unitats, per bé que altres 
subunitats paisatgístiques podrien també definir-se, com diferents tipologies dels boscos, com 
unitats de les rieres i basses, etc. També ho podrien ser els espais agrícoles en funció de si 
acullen pastura, hort o conreu des secà (olivars i vinyes), etc. Tanmateix, a nivell més ampli i 
basant-nos en la percepció inicial de l’observador, aquestes són les cinc unitats, les quals, com 
a síntesi global, presenten una qualitat paisatgística elevada, donada la seva situació, la 
conservació dels seus hàbitats i la composició paisatgística territorial. 

 

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

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

La Font dels Lledoners considerat com un dels indrets identitaris de la Selva de Mar 

Els ciutadans que han respost l’enquesta consideren com a paisatge identitari del municipi 
principalment elements del patrimoni històric i cultural com ara la Font dels Lledoners, les 
torres de vigilancia, el nucli urbà, l’ermita de Sant Sebastià i el salt d’aigua. Les muntanyes i 
els olivars també es consideren com a paisatge identitari. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

 

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

Els espais naturals i rurals del municipi, pel fet d’estar majoritàriament inclosos dins el Parc 
Natural de Cap de Creus i, alhora, pel fet de comptar amb una poca freqüentació i activitat 
humana, presenten un elevat grau de conservació. Tanmateix, alguns possibles problemes i 
amenaces com els incendis, l’abandonament de conreus i la possible construcció 
d’infraestructures, poden suposar, en el futur, una lleu alteració de l’estat elevat de 
conservació dels espais naturals i rurals del municipi de la Selva de Mar. 

En general, doncs, pel fet que gran part del municipi es troba inclòs dins el Parc Natural de Cap 
de Creus, l’anàlisi d’aquest parc natural és l’element fonamental per al coneixement dels 
espais natural de la Selva de Mar i el seu estat de conservació. 

 

3.2.3.1. Conservació d’espais 

3.2.3.1.1. Parc Natural del Cap de Creus 

Com ja s’ha comentat anteriorment, la figura més representativa en quan a la conservació i 
gestió d’espais naturals en l’àmbit d’estudi és el Parc Natural del Cap de Creus. En l’apartat 
3.2.9. d’aquest document es parla més extensament d’aquest Parc Natural.  

Els paisatges del Parc Natural de Cap de Creus  

A les zones fèrtils de cotes baixes, prop dels pobles, hi ha horts i petits conreus de regadiu. En 
indrets més aspres i fins i tot en feixes esculpides en vessants rocallosos, els conreus de secà 
(olivars i vinyes) testimonien la presència històrica de la mà de l’home; encara que molts d’ells 
foren abandonats fa dècades, alguns s’han tornat a recuperar els darrers anys (Serra de 
l’Estela, Mas Marés o Perafita). 

Malgrat l’absència de rius, un bon nombre de rieres ofereixen refugi a espècies de zones 
humides; mantenen aigua al llarg de gran part de l’any i permeten l’existència de petits nuclis 
de boscos de ribera, on hi prosperen saules, pollancres, verns, alocs, ranuncles, balques, 
canyís i plantes d’interès com Radiola linoides, Juncus pygmaeus, Ophioglossum vulgatum, 
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Isoetes durieui, Anagallis minima, etc. Un bon exemple són els que es formen a la riera de 
Romanyac, les rieres del Golfet, Montjoi, Vilajuïga o la Valleta. Les basses (siguin basses pel 
bestiar, basses naturals en sòls impermeables, o petites preses com al Club Med o al Mas 
Pairet), també constitueixen hàbitats per algues, briòfits i molses (més de 400 espècies), i són 
utilitzats per ocells aquàtics migradors, per la tortuga de rierol i com a punt de cria dels 
amfibis. 

Tanmateix, els hàbitats més abundants són les brolles; un bon grapat d’espècies com 
argelagues, gatoses, estepes, brucs, romaní, ginesta, garric, matapoll, càdec, murtra, ullastre i 
un llarg etcètera, tapissen carenes, vessants i antigues pastures, i es veuen afavorides pels 
periòdics incendis. Hi abunden tallarols, capsigranys, perdius, insectes, aràcnids, rèptils com 
sargantaners, llangardaixos o serps, i mamífers com la guilla, el senglar, el conill, el teixó o la 
fagina. Sobre un domini aclaparador de les brolles, petits nuclis forestals aconsegueixen 
desenvolupar-s’hi, com pinedes de pi blanc o pi pinyer (arran de mar o en valls temperades), 
alzinars (més escassos), suredes (freqüents a la meitat sud del parc, on prosperen malgrat els 
incendis) i taques de castanyers. Permeten la presència, escassa i localitzada de fauna 
forestal, com raspinells, colltorts, mallerengues, genetes o l’escarabat banyarriquer.  

Fotografia 3.2-12: Brolla arbustiva. Paisatges comú al massís de Cap de Creus 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Els prats i pastures són un dels hàbitats amb una major biodiversitat i valor faunístic. A més, 
embelleixen el paisatge, ja que interrompen la brolla homogènia i creen un mosaic ric en 
ecotons; malgrat tot, la regressió de la pastura ha portat a la desaparició de bona part de la 
seva antiga superfície i la conseqüent disminució tant d’orquídies, gramínies, plantes nitròfiles i 
espècies escasses al país com Crassula campestris, alguns crespinells o Evax pigmea, com de 
fauna (còlit ros, terrerola, botxí, tortuga mediterrània). Només alguns bons exemples es 
conserven en l’actualitat, sobretot al voltant d’antics masos (Mas d’en Caussa, Bufadors, dels 
Arbres, Rabassers, Pla de la Guàrdia) o bé en zones on, l’escàs sòl i el rigor climàtic no 
permeten el desenvolupament arbustiu (Pla de les Gates, Cap Norfeu, Sa Planassa, Cap Gros, 
etc.). 

Els ecosistemes marins constitueixen un dels ecosistemes de major singularitat. Les escasses 
badies de fons sorrencs acullen praderies de posidònia -i altres fanerògames marines- a 
Jóncols, Taballera, Montjoi, Portlligat, Cadaqués o El Port de la Selva, indrets de vida 
submarina excepcional, que actuen com a guarderies de peixos juvenils. Malgrat tot, les 
àncores dels vaixells, la contaminació de l’aigua i la construcció de molls que alteren la 
dinàmica dels corrents litorals, són amenaces per aquests hàbitats tan sensibles com valuosos.  

D’altra banda, els caps i puntes (Falconera, Norfeu, Figuera, Planassa, Cap de Creus, Cap 
Gros, S’Arenella, etc.) i els illots (Brancs, Messina, Portlligat, Massa d’Oros, S’Encalladora, 
Cullaró, Portaló, etc.) compten amb fons marins rics, on hi ha comunitats de coral·ligen, coves 
submarines i fauna pelàgica als caps més endinsats a mar. Hi abunden algues com l’enciam de 
mar, Corallina elongata i Cystoseira mediterranea i, més avall, espècies com Codium 
vermilara, Halimeda tuna o Dictyiota dichotoma. La diversitat de fauna és molt notable; a més 
de les espècies pròpies del litoral (pops, sèpies, pixotes, estrelles de mar, garotes, espàrids, 
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tords, crustacis, etc.), encara s’hi pot trobar el corall vermell, la gorgònia, nudibranquis i 
observar peixos com el mero, morena, fadrí, orada, moll reial, déntol, sard imperial, bròtola, 
escórpora, etc. En aigües obertes (sobretot al Golf de Lleó) hi viuen el bot, tallahams, espets, 
melves, bonítols o tonyines. On trenquen les ones, una alga incrustant i sòlida forma les 
cornises de trottoir molt aprofitades per aglans, fideus i tomates de mar, a més de crustacis o 
mol·luscs com ostres, musclos i pagellides. Tots aquests recursos marins són ben explotats 
pels ports pesquers dels pobles del seu litoral, per bé que la recent creació del parc ha 
restringit i regulat algunes activitats, com la pesca de ròssec dins les cales o l’extracció del 
corall.  

Arreu del litoral existeixen moltes cales on es poden fer capbussades per observar el fons marí. 
En algunes d’elles, sobretot les més exposades a tramuntana, restes d’antics vaixells grecs i 
romans, reposen als seus fons; encara avui en dia, no és rar trobar-hi àmfores. Als rocams 
litorals hi crien aus com el corb marí emplomallat, el falcó pelegrí o l’àguila cuabarrada, però 
també s’hi poden observar gran diversitat d’aus migradores, aus marines (baldrigues, gavines, 
paràsits), i fins i tot tortugues babaues, o cetacis com el dofí llistat, el mular i el rorqual. Fins 
fa poques dècades, el vell marí o foca monja i l’àguila pescadora encara s’hi reproduïen. 

Als rocams i penya-segats litorals, el vent i la salabror afavoreixen la presència de 
verdolagues, fonolls marins, coixins de monja i diverses espècies endèmiques o singulars, com 
Seseli farrenyi, Limonium tremolsi, Asplenium marinum, Armeria ruscinonensis o l’olivella i la 
lleterassa arbòria, més termòfiles. A l’interior, els rocams acullen altres plantes poc comunes, 
com Campanula hispanica, Silene saxifraga, Asplenium foresiense, Erodium petraeum o Sedum 
hirsutum, a més d’una gran varietat de líquens. També molts invertebrats, com el cargol 
endèmic Mastigophalus rangianus, i fauna associada a aquests ambients (merla roquera i 
blava, hortolà, quiròpters en coves, dragó rosat, etc.), són escassos en altres punts del país. 

Tanmateix, la geologia és potser el principal tret diferencial. Roques formades fa més de 300 
milions d’anys, a fondàries de prop de 14 quilòmetres i a temperatures de 650ºC, han emergit 
aquí com en pocs punts del món, combinant-se amb la posterior erosió de la persistent 
tramuntana i els efectes de la salt del mar. Tot plegat, ha esculpit plecs capriciosos, monòlits 
sorprenents i morfologies suggerents sobre pegmatites blanques i rosades, gneissos, 
granodiorites, esquistos, amfibolites i altres roques sedimentàries metamorfitzades; una 
geologia única, com la que hi ha al litoral nord, al sector de Culip, a Portaló o al Cap Norfeu. 

Aquest paisatge mineral, la climatologia, l’orografia i altres fenòmens com el foc, ajuden a 
dibuixar paisatges d’excepcional bellesa, que inspiraren a poetes, directors de cinema, pintors 
com Garcés, Foix i Segarra (El Port de la Selva), Picasso i Buñuel (Cadaqués), encara que el 
més representatiu d’ells fou Salvador Dalí, del qual es pot visitar la seva casa-museu a 
Portlligat. A l’istme de Cap de Creus s’hi rodà la pel·lícula El Far de la fi del món, fent evident 
l’aïllament de l’indret. 

El conjunt ecològic i paisatgístic compta encara amb un darrer element notori, el patrimoni 
monumental. Hi ha des de desenes de restes prehistòriques com dòlmens, menhirs, cistes i el 
poblat neolític de Ca n’Isach, fins a la ciutadella grega de Roses, passant per castells 
(Quermançó, Sant Salvador, Puig Rom, Bufalaranya, etc.) i per nombroses ermites romàniques 
i monestirs, el referent dels quals és el sobri i esplèndid Sant Pere de Rodes, benedictí, 
d’origen ja al segle VI, però amb esplendor als segles XI i XII, que corona la Serra Verdera. A 
més, masos seculars i abandonats, torres de guaita medievals o bonics fars (Roses, Cap de 
Creus o S’Arenella), testimonien una presència humana atàvica al massís. El feixuc i pacient 
treball de la pedra seca, amb feixes, ponts, murs i camins, és un patrimoni malmès però 
encara dempeus. Emergint d’entre la brolla, és l’herència d’uns anys de prosperitat agrícola, 
gràcies al conreu de l’olivera i la vinya, sovint fins arran d’onades. La plaga de la fil·loxera, 
primer, que va acabar l’any 1879 amb la vinya i posteriorment les gelades de 1956 que varen 
matar moltes oliveres, foren determinants pel futur de l’economia agrícola. 
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Fotografia 3.2-13: Dolmen de la Taula dels Lladres al municipi de la Selva de Mar 

 
Font: Elaboració pròpia 
 

Les viles i pobles, d’excepcional bellesa, estan prou ben integrats en aquest paisatge 
mediterrani, malgrat algunes urbanitzacions. Hi ha El Port de la Selva i Llançà al nord, Roses al 
sud, Vilajuïga, Pau, Palau i la Selva de mar a l’interior. A llevant, hi destaca la singularitat 
Cadaqués, poble pescador i mariner, aïllat de terra ferma fins al segle XIX i on encara es 
manté el parlar salat propi de l’Empordà antic. Tant el seu ric patrimoni natural, històric i 
monumental, com els festivals de música, museus d’art, passeigs marins a les viles 
costaneres, celebracions populars i marineres, llotges de peix, cales tranquil·les, navegació pel 
litoral, deliciosa gastronomia (suquets, cremats, arròs negre, taps de Cadaqués, l’aigua picant 
de Vilajuïga, vi i oli de la Serra Verdera, el prestigiós restaurant “El Bulli” a Montjoi) fan, del 
conjunt del Cap de Creus, un indret d’obligada visita. 

 

3.2.3.1.2. Pla d’Espais d’Interès Natural  

La totalitat de l’àmbit del massís que forma part del Parc Natural de Cap de Creus, bona part 
del qual és municipi de la Selva de Mar, es troba inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural, 
per tant, inclòs dins la xarxa “PEIN” de Catalunya. 

Taula 3.2-10: Superfície de l’EIN del Cap de Creus a la Selva de Mar. (ha) 

 Superfície terrestre Superfície marina Total superfície 

EIN Cap de Creus a la Selva 
de Mar 

508 - 508 

Total EIN Cap de Creus 10.768,63 3.063,86 13.832,49 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  94 

Figura 3.2-4: EIN del Cap de Creus que afecta la Selva de Mar 

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

 

3.2.3.1.3. Espais d’interès geològic 

Es considera Patrimoni Geològic el conjunt de recursos naturals no renovables de valor 
científic, cultural o educatiu que permeten reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució de la 
història de la Terra i els processos que l’han modelada.  

A Catalunya, una col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de 
Barcelona permeté crear el 1999 l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya (IEIGC), 
integrat en el Sistema d'Informació sobre el Patrimoni Natural. L’objectiu d’aquest projecte és 
crear una selecció d’elements i llocs d’interès geològic que en conjunt testimoniïn l’evolució 
geològica del territori català, al mateix temps el coneixement de la seva existència ha de 
permetre conservar-los en front la creixent urbanització del territori. 
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Fotografia 3.2-14: Efecte de l’erosió alveolar en rocams 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

L'inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya fa servir les denominacions de geòtop i de 
geozona per anomenar respectivament els punts o els llocs i les àrees d'interès geològic que 
mostren un interès per la seva conservació. En total, actualment hi ha 153 espais catalogats i 
inventariats, classificades segons tres àmbits fisiogràfics: el Domini Pirinenc, la Conca de l'Ebre 
i el Domini Catalànide. 

Dins el terme municipal hi ha alguns espais catalogats que formen part de l’inventari d’espais 
d’interès geològic. 

3.2.3.1.4. Hàbitats d’Interès Comunitari 

Els hàbitats d’interès comunitari, estan descrits per la Directiva Hàbitats (Directiva 43/92/CEE 
del Consell, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna 
i flora silvestres). Com a modificació de la Directiva anterior, el Consell de les Comunitats 
Europees va aprovar la Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que adapta al progrés 
científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE. En la legislació espanyola, aquesta nova directiva que 
modifica la Directiva hàbitats ha quedat transposada mitjançant el Reial decret 1193/1998, de 
7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1997/1995.  

La Directiva hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones terrestres o aquàtiques 
diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són 
totalment naturals com seminaturals. Es defineix com a hàbitats naturals d'interès comunitari 
aquells que, d'entre els hàbitats naturals, compleixin alguna d'aquestes característiques:  

1) Estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la Unió Europea.  

2) Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una 
àrea reduïda per pròpia naturalesa.  

3) Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions biogeogràfiques en què es 
troba la UE, és a dir l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la continental, la macaronèsica i la 
mediterrània. 

Concretament, són els hàbitats que apareixen en l'annex I de la Directiva i són una selecció 
dels hàbitats presents a la UE. 

Els hàbitats naturals d'interès comunitari (prioritaris o no) no són hàbitats naturals protegits, 
sinó tan sols catalogats. S'ha de garantir la conservació d'unes mostres territorials d'aquests 
mitjançant la seva inclusió en la xarxa d'espais Natura 2000, que siguin mostres suficients que 
garanteixin la seva conservació en el territori de la UE. Per tant, la Directiva no proposa cap 
mecanisme de conservació per als hàbitats que no són d’interès comunitari (tot i que el seu 
esperit és la conservació de tots els hàbitats segons l’article 2), i que, pels que sí que ho són, 
només obliga a la seva conservació dins els espais que conformen o conformaran Natura 2000.  

Dins el terme municipal de la Selva de Mar hi ha diversos hàbitats d’Interès Comunitari, que 
són els següents: 
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Taula 3.2-11: Hàbitats d’interès comunitari al municipi de la Selva de Mar.  

Codi i nom Superfície (ha)* Polígons Estat de 
conservació 

8220- Costers rocallosos silicis amb 
vegetació rupícola 

0,44 2 No prioritari 

9330- Suredes 48,10 6 No prioritari 

9540- Pinedes mediterrànies 36,57 5 No prioritari 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
*Superfícies calculades amb ArcGis. 

 

Figura 3.2-5: HIC en el terme municipal de la Selva de Mar 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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Codi 9540: Pinedes mediterrànies: No Prioritari. Estan situades sobretot al sector de la vall 
principals, als vessants de la carretera entre El Port de la Selva i la Selva de Mar i també en 
certs sectors dels vessants orientals de la Serra Verdera. 

Codi 92A0: Petits nuclis de boscos de ribera: No Prioritari. Al llarg d’algunes petites fondalades 
de les valls que baixen des de vessants de la Serra Verdera o a la vall de la Riera de La Selva i 
de Malajambota, hi ha petites taques a les vores d’aquests cursos (sovint intermitents), amb 
salzes, pollancres, verns, àlbers, etc. 

Codi 9330: Suredes: No Prioritari. Són petites taques amb nuclis on el suro (Quercus suber) és 
l’arbre dominant, amb un sotabosc mediterrani propi de les brolles silíciques mediterrànies del 
massís de Cap de Creus. A la Selva de Mar és poc abundant però està situat en petits nuclis on 
han prosperat grups de suros, que fins i tot han resistit després d’incendis forestals. 

Fotografia 3.2-15: Suredes al municipi. Hàbitats escàs 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Codi 8220: Costers rocallosos silicis amb vegetació rupícola: No Prioritari. A les zones elevades 
i rocams interiors la Serra Verdera (carena de Sant Salvador i molts altres punts de forma més 
testimonial), hi ha aquest hàbitat amb vegetació pròpia d’indrets amb abundants pedregars, 
penya-segats i rocams mediterranis. 

3.2.3.1.5. Xarxa Natura 2000 

La Directiva hàbitats crea la xarxa ecològica europea englobant les zones especials de 
conservació anomenada Natura 2000 (article 3 de la Directiva).  

Natura 2000 haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació 
favorable dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la seva àrea de distribució natural dins 
el territori de la Unió Europea. L’article 3 de la Directiva hàbitats determina que els espais que 
componguin Natura 2000 han de contenir hàbitats de l’annex I o espècies de l’annex II.  

Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais:   

• Les zones especials de conservació (ZEC)  

• Les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA)  

Les ZEC són designades pels estats membres d’acord amb la Directiva hàbitats (article 4.4). 
Prèviament a aquesta designació, però, cal que la Comissió, de conformitat amb els estats 
membres, classifiqui com a llocs d’importància comunitària (LIC) els espais proposats (article 
4.2). Hi ha tot un seguit de criteris i procediments per classificar un espai com a LIC i 
posteriorment designar-lo com a ZEC. 

Les ZEPA són designades pels estats membres segons a l’article 4 de la Directiva de les aus. 
Totes les ZEPA designades fins al moment, i les que es puguin designar en un futur, passen a 
formar part de Natura 2000 automàticament. 
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El fet que un espai de Natura 2000 estigui designat com a ZEC indica que aquest és d’interès 
comunitari per a la conservació dels hàbitats de l’annex I i les espècies de l’annex II de la 
Directiva hàbitats, mentre que el fet que estigui designat com a ZEPA indica el seu interès 
comunitari per a la conservació de les espècies d’aus de l’annex I de la Directiva de les aus 
(article 4). Un espai inclòs a Natura 2000 pot haver estat designat com una ZEC o com una 
ZEPA, però també com ambdues coses a la vegada. 

Al municipi de la Selva de Mar, bona part dels seus ecosistemes estan inclosos dins la Xarxa 
Natura 2000. El Parc Natural de Cap de Creus, per exemple, forma part del conjunt de zones 
ZEPA incloses dins del país, per la seva vàlua pel que fa a la presència d’espècies singulars, 
amenaces o escasses a nivell del conjunt europeu. 

Taula 3.2-12: Superfície de la Xarxa Natura 2000 a la Selva de Mar. (ha) 

Codi Nom Àmbit Superfície 
terrestre 

Superfície 
marina 

Total 
superfície 

LIC ZEPA 

ES5120007 
Cap de 
Creus 

la Selva de 
Mar 

508 - 508 Si Si 

ES5120007 
Cap de 
Creus 

Tot l’espai 10.791,7 3.052,5 13.844,2 Si Si 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 

Figura 3.2-6: XN-2000 en el terme municipal de la Selva de Mar 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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3.2.3.1.6. Catàleg d’Espais Naturals i Paisatgístics de la Costa Brava 

El Catàleg proposa una xarxa d’espais que convé preservar i mantenir inerconnectats per 
garantir el manteniment del paisatge i la biodiversitat, en perill a causa de la creixent ocupació 
territorial per desenvolupament urbanístic a la Costa Brava. Es base en la Carta de Tossa, 
compromís municipal de determinar totes les àrees d’interès natural i paisatgístic que són 
importants per a la preservació de la identitat de la Costa Brava. Va ser elaborat l’any 1999 
per l’Associació de Naturalistes de Girona, amb el suport de la Diputació de Girona i la 
Fundació Territori i Paisatge. Hi ha 90 espais naturals definits en el Catàleg, aquests no 
compten amb un règim de protecció especial que en garanteixi la seva conservació futura, pel 
que no són espais protegits però sí interessants de conservar. 

L’espai 10. Valls del Cap de Creus, té una superfície de 1.671,59ha. repartides dins el terme 
municipal de Cadaqués, Port de la Selva, Selva de Mar i Roses; concretament 194,39ha. 
formen part del municipi de La Selva de Mar. Aquesta zona és interessant geològicament, 
combina l’espectre metamòrfic amb sediments quaternaris d’origen eòlic i fluvio-torrencials; 
s’hi poden reconèixer molts processos geològics; és una àrea important com a coixí ambiental 
entre els municipis del Cap de Creus i el Parc Natural; conté vegetació i fauna similar a la 
present al Parc Natural; conté mostres d’arquitectura rural popular: feixes, barraques, parets 
de pedra seca, etc.  

Figura 3.2-7: Espais del Catàleg d’Espais Naturals i Paisatgístics de la Costa Brava 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Catàleg d’Espais Naturals i Paisatgístics de la Costa Brava 
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3.2.3.1.7. Arbres singulars o protegits 

Es tracta d'arbres que per un motiu o un altre han cridat l'atenció al territori de Catalunya. 
Molts d'aquests arbres han estat fins i tot batejats i hom els coneix amb un nom propi: són els 
arbres monumentals. Bàsicament, aquests arbres es caracteritzen per les seves grans 
dimensions, bellesa o edat considerable i sovint per les tres coses alhora. Alguns han estat 
testimoni de fets històrics rellevants o bé són protagonistes de llegendes i tradicions. D'altres 
estan associats a personatges famosos com poetes, bandolers, etc. N'hi ha, però, que 
assoleixen una nova dimensió més enllà de la condició vegetal i esdevenen símbols. Símbols 
d'una família, d'un poble, d'un país, d'una idea, etc. D'una manera o una altra tots ells formen 
part del nostre patrimoni natural, cultural i històric i com a tals són mereixedors de protecció.  

Exsiteixen diferents figures de protecció legal per aquests arbres a nivell de Catalunya: arbres 
monumentals, (Decret 214/1987 de declaració d'arbres monumentals) arbres d'interès 
comarcal i arbres d'interès local (Decret 47/1988 sobre la declaració d'arbres d'interés 
Comarcal i Local), ORDRE MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i 
d'actualització de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local.  

Dins el municipi de la Selva de Mar no hi ha cap arbre catalogat o protegits per normativa 
autonòmica o municipal. 

3.2.3.1.8. Espècies de flora i/o fauna protegides 

Pel que fa als nivells de protecció per a espècies concretes de fauna i flora, alguns dels 
representants de la fauna presents al municipi són prou valuoses o singulars com per 
incloure’s dins de categories determinades amb certs graus de protecció. En els capítols 
anteriors que s’ha tractat en detall la fauna present al municipi, s’han detallat algunes espècies 
presents i el seu nivell o categoria de protecció legal. 

Així doncs, al municipi de la Selva de Mar hi hauran certes espècies d’aus, sobretot rapinyaires 
que estan catalogades com a prioritàries dins la normativa de la Directiva 97/62/CE de 27 
d’octubre de 1997 (modificació de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels 
Hàbitats Naturals de fauna i flora silvestres), així com la Directiva 79/409/CE del Consell, de 2 
d’abril de 1979, relativa a la conservació d’aus silvestres. Alguns exemples són l’àguila 
cuabarrada (Hieraetus fasciatus), el xoriguer petit (Falco naumanni), la tallareta cuallarga 
(Sylvia undata), la terrerola (Calandrella brachydactyla), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) o el 
trobat (Anthus campestris), entre d’altres. 

Fotografia 3.2-16: Trobat (Anthus campestris). Present en espais oberts 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Aquesta mateixa normativa europea, la Directiva 92/43/CEE, fa referència a la presència 
d’espècies de vertebrats prioritàries a nivell de conservació, alguna de les quals és present al 
municipi, així com alguns rèptils, amfibis o mamífers. Alguns exemples en són els cetacis (en 
àmbit marí) o bé la tortuga mediterrània (Testudo hermanni spp. hermanni), la tortuga de 
rierol (Mauremys leprosa) o l’invertebrat Saga pedo. 
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3.2.3.2. Gestió d’espais 

La gestió dels espais naturals, rurals i no urbans del municipi passa, sens dubte, per la seva 
inclusió, des de l’any 1998, dins el Parc Natural de Cap de Creus. En aquest sentit, si bé la 
gestió activa del territori és complexa i de difícil realització, si que hi ha algunes línies 
marcades, com són l’accessibilitat mitjançant pistes forestals (tancades en moments de perill 
crític d’incendis), la neteja del sotabosc on això sigui possible, la preservació dels espais 
sensibles i prioritaris, el foment de l’agricultura i la pastura o la compatibilització de l’ús públic 
amb la preservació dels espais de major valor ecològic.  

En aquest sentit, gran part del municipi, especialment del seu sòl no-urbà, pel fet d’estar inclòs 
dins el parc natural, segueix les directrius marcades pel Pla Especial de protecció del Parc 
Natural de Cap de Creus, pel que fa a la gestió; aquest pla marca un seguit de línies de gestió, 
que passen pels punts esmentats anteriorment, per a mantenir i salvaguardar el paisatge, i 
alhora preservar-ne la biodiversitat, sempre oferint la possibilitat de visitar o gaudir dels 
indrets més atractius a nivell paisatgístic, ecològic, patrimonial o històric.  

3.2.3.2.1. Gestió forestal  

Si bé el municipi de la Selva de Mar té poca part del seu sòl com a zona estrictament forestal, 
dins el conjunt dels municipis que formen el Parc Natural de Cap de Creus, és un dels que 
compta amb major superfície boscosa, proporcionalment al territori que ocupa dins el parc. Hi 
ha moltes pinedes interiors al sector del Puig de la Glòria, de la vall principal de la riera de La 
Selva i també en certs sectors de la Serra Verdera o de Rodes.  

En aquest sentit, la gestió d’aquests espais, que es fan sempre en consonància amb les 
directrius marcades pel Pla Especial de Protecció del Parc Natural de Cap de Creus, vetllen 
sobretot per a preservar la zona en front dels incendis forestals, el major ric existent per 
aquests ecosistemes.  

Fotografia 3.2-17: Efectes d’un incendi 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Igualment l’ADF del municipi té una actuació activa de preservació, vigilància, actuacions de 
neteja i, alhora, en mantenir en bon estat les pistes forestals (com també es fa des dels 
entitats de caçadors o fins i tot des de l’Ajuntament i propietaris dels masos). 

L’explotació forestal com a recurs econòmic dins el municipi de la Selva de Mar, com succeeix 
en la major part dels altres municipis del Parc Natural de Cap de Creus, és pràcticament 
inexistent o testimonial, donada la poca possibilitat d’obtenció de llenya o fusta; únicament a 
nivell privat s’obtenen alguns recursos com brucs, pinyes, llenya, fusta o suro, però sempre de 
forma particular i sense generar massa activitat econòmica. Veure apartat 4.4.3. de la present 
memòria on es detalla l’explotació forestal al municipi. 

Finalment, des del Parc Natural de Cap de Creus s’ha treballat amb el GRAF (Grup de 
Recolzament de les Actuacions Forestals), per a fer cremes controlades en alguns sectors, les 
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quals eviten posteriors incendis forestals i també afavoreixen la preservació del paisatge i la 
biodiversitat en comptar ecosistemes més heterogenis i diversos. 

3.2.3.2.2. Gestió de pastures 

Un dels elements de major importància a nivell d’activitat agro-ramadera dins el massís de 
Cap de Creus en l’actualitat, un cop abandonats els conreus d’olivera i vinya en la seva major 
part (malgrat recents iniciatives d’elevat interès ecològic i paisatgístic per a recuperar-les), és 
la pastura amb bestiar domèstic. Aquesta activitat, que permet obtenir un cert recurs 
econòmic dins el municipi del la Selva de Mar, com també en la major part dels altres municipi 
del Parc Natural de Cap de Creus, és encara existent en alguns sectors del massís, 
especialment amb vaques, les quals passen els mesos freds a la zona, per anar cap a les cots 
elevades del Pirineu (sobretot Ripollès) durant els mesos secs i àrids d’estiu. 

La presència del bestiar durant bona part de l’any a les zones de brolles i pastures del municipi 
té una importància ecològica essencial. Si bé presenta petits problemes (eutrofització 
d’algunes rieres només accessibles per bestiar, malmesa de parets de pedra seca, etc.) en 
línies generals és de gran importància per a la preservació del paisatge en mosaic; gràcies a 
les pastures, es permet comptar amb zones obertes, augmentant així la diversitat d’hàbitats 
existents i, per tant, les possibilitats per a moltes espècies animals i vegetals que veurien 
compromesa la seva presència al Parc Natural de Cap de Creus si només existís un paisatge 
forestal o de brolles. Moltes de les espècies d’aus, per exemple, de major interès i de major 
estatus de protecció, són pròpies d’indrets oberts, com els còlits (Oenanthe sp.), la terrerola 
(Calandrella brachydactyla), el xoriguer petit (Falco naumanni), el botxí (Lanius meridionalis), 
etc.  

Així mateix, aquest prats embelleixen el paisatge i doten el massís d’un major atractiu visual, 
alhora que són indrets estratègics per a combatre els incendis forestals, ja que poden aturar-
se en aquests punts, sigui de forma espontània, o mitjançant l’actuació humana. 

Actualment, ja només 2 o 3 tres pastors es dediquen a aquesta activitat, la qual suposa una 
dedicació elevada i d’incerts beneficis econòmics, a més d’elevat risc, complexitat i dificultat. 
Lamentablement, la tendència és, com ha passat amb gran part de les vinyes i olivars que 
poblaven el municipi anys enrere, a la desaparició d’aquesta interessant activitat agro-
ramadera en els propers anys. 

3.2.3.2.3. Gestió d’espècies singulars 

Com succeeix en la gestió dels hàbitats presents al municipi, també algunes espècies de fauna 
i flora de la Selva de Mar tenen una gestió activa, essencialment per part del Parc Natural de 
Cap de Creus, donada la inclusió de gran part del municipi en els seus límits de protecció. 

Per una banda, s’han realitzat estudis per a conèixer la presència d’espècies singulars o 
d’elevat valor ecològic, per encàrrec del Parc Natural de Cap de Creus. Alguns exemples 
d’aquest fet són els estudis de briòfits, de plantes invasores, de quiròpters (rats-penats), 
d’invertebrats, d’herpetofauna (rèptils i amfibis), d’ocells, etc.  

Després de diferents estudis, s’ha treballat en la gestió activa d’algunes zones, restaurant 
pistes i sectors oberts, o bé en zones properes al límit del municipi, fonts i basses de gran 
importància per als amfibis; també s’ha actuat en projectes de reintroducció d’algunes 
espècies d’interès com són la tortuga mediterrània (Testudo hermanni spp. hermarnni) o el 
xoriguer petit (Falco naumanni). 
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Fotografia 3.2-18: Xoriguer petit (Falco naumanni) 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

3.2.4. Gestió de les aigües epicontinentals (cursos fluvials, zones humides, 
basses, etc.) 

El municipi de la Selva de Mar, com gran part dels municipis inclosos dins el massís de Cap de 
Creus, no compta amb massa cursos fluvials d’aigües permanents; tanmateix, les rieres, 
basses, fonts i altres ambients de zones humides, són hàbitats d’elevat interès ecològic i 
paisatgístic.  

La gestió que es pot realitzar en aquestes zones és escassa. No obstant això, en alguns casos, 
com la riera de Rubiés o de Romanyac, que té una part molt comuna amb la riera de La Selva, 
ha estat estudiada des de fa un parell d’anys, per part del Centre d’Estudi dels Rius 
Mediterranis. S’ha trobat que la seva qualitat és molt bona en el tram mig i alt (com ho és la 
de gran part de rieres i petits cursos d’aigua del municipis), i més moderada en el tram baix, 
on la manca d’oxigen i l’elevada eutròfia en alguns episodis, condiciona la seva qualitat 
ambiental. De fet, al tram baix és on existeix també la depuradora del municipi, la qual permet 
que les aigües que finalment arriben a mar a partir de la seva desembocadura (formant un 
petit aiguamoll), siguin de qualitat acceptable. 

Fotografia 3.2-19: Els rius i rieres de la zona, de caràcter mediterrani 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

D’altra banda, també al terme municipal de la Selva de Mar hi ha algunes basses d’abeurar 
bestiar, fonts, bassiols, etc. Malgrat que molts d’aquests ambients són intermitents, la seva 
vàlua i qualitat ambiental és molt elevada, perquè constitueixen un hàbitat singular per a 
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moltes espècies de fauna i flora. Des del municipi i des del propi Parc Natural de Cap de Creus 
se n’han anat recuperant i restaurant, però caldria encara un major esforç, per a recuperar-les 
en la seva totalitat. 

 

L'inventari de zones humides de les conques internes de Catalunya té un objectiu doble de: 

• Facilitar l'aplicació i el compliment del que disposa l'article 11.1 de la Llei 12/1985, 
d'espais naturals, en relació amb la protecció de les zones humides.  

• Constituir la base per a la redacció del futur pla sectorial de zones humides previst en el 
Pla Sectorial de les Conques Internes de Catalunya.  

• L'inventari ha identificat i delimitat 202 zones humides sense comptar els estanys, 
torberes i altres espais afins de l'alta muntanya. 

Aquestes zones humides han estat objecte d'una caracterització ecològica (comunitats 
vegetals, poblament animal, etc.) i d'una avaluació del seu interès i problemàtica de 
conservació i també s'han definit criteris i recomanacions per gestionar-les. Aquest fet 
permetrà d'incorporar els requeriments de protecció d'aquestes zones humides en la 
planificació territorial, sectorial i urbanística, en l'elaboració d'estudis d'impacte ambiental i, en 
general, en els processos de presa de decisions que puguin incidir en la conservació d'aquests 
ambients. 

Dins el terme municipal de Port de la Selva i Cadaqués existeixen diversos espais inclosos dins 
l’inventari de zones humides, però no n’hi ha cap dins el municipi de La Selva de Mar. 

 

3.2.5. Efecte barrera i fragmentació dels espais lliures 

El mapa de cobertes del sòl del DMAH (Figura 3.2-10) dóna una idea aproximada de quin és el 
grau de fragmentació dels espais lliures, entenent com a tals els que engloben el medi natural 
pròpiament, és a dir, els ecosistemes forestals, aquàtics i el sòl agrícola. El principal element 
que fragmenta els espais lliures, reduint o eliminant completament la connectivitat funcional, 
són les infrastructures viàries. Això es fa especialment greu quan aquestes infrastructures 
intercepten corredors biològics naturals, com ara rius o rieres, o bé quan travessen zones més 
àmplies de connexió entre espais naturals. Les carreteres constitueixen barreres 
infranquejables per a molta fauna terrestre, o si més no punts d’elevada mortalitat per 
atropellaments. Per tant, l’impacte que causen sobre les poblacions faunístiques és doble: per 
una banda fragmenten les poblacions en diversos nuclis aïllats poc o gens connectats, i per 
l’altra suposen un factor afegit de mortalitat antropogènica.  

Els atropellaments a la carretera, a més, s’han de considerar com un seriós problema de 
seguretat viària, sobretot en el cas dels ungulats. Per aquest motiu, és convenient localitzar 
aquells punts o trams de carretera amb major concentració de col·lisions, a fi de dissenyar 
mesures correctores que minimitzin aquest problema.  

 

El massís de cap de Creus, i el terme municipal de la Selva de Mar en concret, no compta amb 
grans elements territorials que fragmentin el territori. Els seus accessos i carreteres són 
simples, d’un sol carril, sense marges elevats i adaptats a la fesomia del territori (raó per la 
qual la xarxa viària és tan sinuosa i amb pendents tan elevats). Aquests fets, juntament amb 
poques infraestructures d’altres característiques (parcs eòlics, línies elèctriques, eixos 
ferroviaris –l’existent creua part del massís per un túnel, allunyada del municipi -, autopistes, 
etc.) permet que el territori del municipi i del parc en un àmbit més ampli, pateixin poca 
fragmentació i aïllament ecològic. De fet, el gran aïllament existent a la zona és el mar, un fet 
natural i propi, que ha portat a especialització d’algunes espècies i, conseqüentment, cert grau 
d’endemismes o singularitats dins el massís. 

Tanmateix, fora bo que, com es comentava en apartats anteriors, la diversitat paisatgística i 
ecològica que pot formar un paisatge en mosaic heterogeni (amb presència de prats, conreus i 
pastures que interrompin les brolles i els boscos), s’incrementés en moltes zones densament 
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entapissades per un hàbitat continu de vegetació arbustiva. En aquest sentit, la diversificació 
de paisatges, a més de crear possibilitat de connectivitat natural, embelleix el paisatge i 
l’augmenta el seu valor ecològic. 

Aquest aspecte de connectivitat i fragmentació del territori s’analitza en més detall a l’estudi 
de connectivitat que acompanya els treballs de l’agenda 21 dels municipis de Port de la Selva, 
Selva de Mar i Cadaqués. 

 

3.2.6. Connectivitat funcional, social i paisatgística 

Com s’ha dit abans, acompanyen els treballs de l’agenda 21 de Port de la Selva, Selva de Mar i 
Cadaqués, un detallat estudi sobre la connectivitat territorial en un vessant ampli (social, 
natural, paisatgística).Per tant, en aquest sentit, cal consultar l’esmentat document, que 
explica la possibilitats de connectivitat ecològica existents dins el municipi de la Selva de Mar 
en l’actualitat i en un futur, així com els usos socials dels elements de connectivitat territorial 
entre els diferents municipis que composen l’àmbit d’estudi i les seves rodalies. 

Cal només afegir que la xarxa de senders, camins, recorreguts i itineraris existents dins el 
propi municipi de la Selva de Mar, i alhora del conjunt del Parc Natural de Cap de Creus, és 
extensa, prou ben senyalitzada i amb nombroses possibilitat per a poder-se desplaçar arreu 
d’aquest. Així mateix, nombroses pistes forestals, en general en bones condicions i només 
tancades en moments de risc notori d’incendi forestal, permeten accedir de forma motoritzada 
i en bicicleta a gran part del municipi i zones veïnes. 

3.2.7. Caça i Pesca 

La cacera s’ha de tractar com a un element existent en el territori i com una realitat més de la 
relació home-medi del municipi de la Selva de Mar. Les societats de caçadors tenen un paper 
bàsic en el medi natural, no només pel que fa a les pròpies espècies que són caçades, sinó 
també al manteniment dels camins, a la recuperació dels hàbitats, a l’alliberament d’espècies 
cinegètiques, al control i vigilància del medi natural, etc. A la Selva de Mar hi ha Societat de 
Caçadors del Port de la Selva i la Selva de Mar 

Fotografia 3.2-20: Perdiu roja (Alectoris rufa) Fotografia 3.2-21: Reserva Integral 

           
Font: Elaboració pròpia 

Així, en un municipi com és el de la Selva de Mar, juntament amb Port de la Selva, on hi ha 
forta tradició de cacera, és freqüent la presència d’activitats cinegètiques en gran part del seu 
territori. Hi ha moltes espècies cinegètiques, les principals de les quals són: 

• Senglar (Sus scrofa) 

• Perdiu (Alctoris rufa) 

• Conill (Oryctolagus cuniculus) 

• Tudó (Columba palumbus) 

• Tórtora (Streptopelia turtur) 

• Becada (Scolopax rusticola) (alguns hiverns) 
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• Tord, tord ala-roig (Turdus philomelos i Turdus iliacus) 

Des de les agrupacions de caçadors locals (i d’altres municipis veïns), s’ha treballat per a la 
reintroducció d’espècies cinegètiques com el cabirol (Capreolus capreolus), el qual té ja al 
conjunt del massís, una població prou ben representada. També s’han realitzat alliberaments 
de centenars d’exemplars de perdius roges (Alectoris rufa), les quals s’ha vetllat perquè fossin 
de criadors amb origen genètic procedent d’exemplars propis dels ecosistemes mediterranis 
autòctons. 

Finalment, val a dir que des del propi Parc Natural de Cap de Creus, es realitza un seguiment 
de l’activitat cinegètica, la qual està permesa en gran part del terme municipal de la Selva de 
Mar, a excepció, lògicament, de les zones més urbanes.  

 

3.2.8. Parc Natural del Cap de Creus 

En l’apartat 3.2.3.1 ja s’ha fet un petit esment de la inclusió de bona part del municipi de la 
Selva de Mar dins l’àmbit del Parc Natural de Cap de Creus. La presència del parc natural, és 
essencial pel municipi, el qual pot obtenir-ne grans beneficis des d’un punt de vista ambiental, 
turístic i social, per bé que aquest fet suposa algunes limitacions i acotaments de certes altres 
activitats. En l’apartat anteriorment esmentat s’explica amb major deteniment les 
característiques del parc natural. 

El massís de Cap de Creus en el seu conjunt, es troba situat a l’extrem nord-oriental de la 
Península Ibèrica, just on la carena axial dels Pirineus davalla fins al litoral mediterrani. Hi ha 
les darreres elevacions pirinenques, com la Serra de Rodes, culminada per Sant Salvador de 
Verdera (670 m.) al Port de la Selva; el Puig de l’Àliga (463 m.) i de la Sardina (437 m.) a 
Roses; el Pení (605 m.) i el Puig Alt (233 m.) a Cadaqués. En molts indrets, aquest relleu 
arriba fins a mar, amb imponents penya-segats que formen un fons marí vertical, rocallós i 
divers. 

Fotografia 3.2-22: Camí d’accés a l’interior del Parc Natural del Cap de Creus 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

El massís, constituït com a parc natural l’any 1998, (Llei 4/1998, de 12 de març publicada en 
el DOGC núm. 2641, 01-04-1998), engloba la península de Cap de Creus, que s’endinsa uns 
10 quilòmetres dins el mar, i més a ponent, la Serra Verdera o de Rodes. La carretera de 
Figueres a Llançà i la riera de la Valleta fan de límit occidental, amb el Montperdut (324 m.) 
com a darrer cim, abans de l’inici del muntanyam de Serra Balmeta i l’Albera. Inclou 13.886 
hectàrees dels municipis de Llançà, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Cadaqués, Roses, 
Palau-saverdera, Pau i Vilajuïga, de les quals 10.813 són terrestres i 3.073 són marines. Així 
en el seu moment va ser el primer parc marítimoterrestre del país. 

A la zona terrestre s'estableixen 3 paratges naturals d'interès nacional (PNIN), al nord el de 
Cap Gros-Cap de Creus; al sud el de Punta Falconera-Cap Norfeu i a l'oest el de la Serra de 
Rodes; també tenen la mateixa condició totes les illes i illots situats dins l'entorn marí del Parc 
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Natural. Els dos primers inclouen a més dues reserves naturals integrals (RNI), la de Cap de 
Creus amb les illes de s'Encalladora i la Maça d'Or i la de Cap Norfeu. 

Pel que fa a la zona marina, és parc natural l’entorn de la península del cap de Creus des de la 
punta del Bol Nou, a cala Tamariua (El Port de la Selva), fins la punta Falconera (Roses) amb 
l’exclusió de la badia de Cadaqués. L’amplitud de la zona marina protegida oscil·la entre les 
1,3 i les 0,2 milles. Al interior d’aquesta zona s’estableixen 3 reserves naturals parcials (RNP); 
els Farallons (entre el Brescó i la punta dels Tres Frares); el Cap de Creus (entre la illa de 
Culleró i cala Jugadora) i el Cap Norfeu. Finalment, es crea una reserva natural integral marina 
s'Encalladora (al nord de l’illa). 

El Pla Especial del Parc Natural del Cap de Creus s’aprovà definitivament l’any 2006, 
mitjançant la RESOLUCIÓ MAH/2618/2006, de 28 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord del 
Govern de 20 de juny de 2006, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge del parc natural de Cap de Creus. L’objectiu del Pla és l’establiment 
dels aspectes globals i estratègics de l’ordenació del parc natural, així com l’establiment de 
totes aquelles altres determinacions necessàries per a l’adequada protecció del seu medi 
natural i del seu paisatge. 

El centre d’informació i l’Oficina del Parc està situat en el Palau de l’Abat del Monestir de Sant 
Pere de Rodes, en el municipi del Port de la Selva. 

Els Òrgans de Govern2 del Parc Natural del Cap de Creus i la Gestió del Parc s’estableix en la 
llei 4/1998 citada anteriorment. En aquesta queda explícit que la gestió del parc està formada 
pels següents òrgans: 

• L'òrgan gestor. La gestió del Parc Natural de Cap de Creus és duta a terme per una unitat 
tècnica específica, d’acord amb les directrius de la Junta Rectora, l’assessorament de les 
entitats socials i científiques i amb la participació efectiva, mitjançant el Consell de 
Cooperació, de les entitats representatives dels sectors socials interessats. Correspon a la 
unitat de gestió el suport i l'assessorament en relació amb els usos tradicionals i les 
iniciatives públiques i privades congruents amb els objectius i la naturalesa del Parc 
Natural, i també les altres referents a la formulació dels instruments de planificació i 
ordenació. 

• L'òrgan rector. Per establir els òrgans i els mecanismes de gestió necessaris, es creà la 
Junta Rectora del Parc Natural del Cap de Creus, la qual està integrada per representants 
de les diverses administracions actuants, inclosos els diferents ajuntaments implicats, i 
també el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Les seves principals funcions són entre altres: 
aprovar les memòries anuals de gestió; coordinar les actuacions que afectin l’espai protegit 
de les distintes administracions; ésser objecte de consulta preceptiva abans de l’aprovació 
de les disposicions els plans i els programes necessaris per al desplegament de la Llei. 

La Junta rectora del Parc està formada pels següents membres: 

President: Sr. Joan Maria Roig i Crespo 

Membres: 2 representants del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 1 representant del 
Departament d’Economia i Finances (Turisme), 2 representants del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, 1 representant del Departament de Cultura, 1 representant del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, 1 representant de la Delegació del Govern a Girona, 1 representant 
de l’Ajuntament de Palau-Saverdera, 1 representant de l’Ajuntament de Pau, 1 representant de 
l’Ajuntament de la Selva de Mar, 1 representant de l’Ajuntament de Roses, 1 representant de 
l’Ajuntament del Port de la Selva, 1 representant de l’Ajuntament de Cadaqués, 1 representant de 
l’Ajuntament de Llançà, 1 representant de l’Ajuntament de Vilajuïga, 1 representant de la Diputació de 
Girona, 1 representant de la Capitania Marítima de Palamós, 1 representant de la Delegació del Govern a 
Catalunya, 1 representant del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i La Directora del Parc, que actua com a 
Secretària. 

• L’òrgan col·laborador. El Consell de Cooperació té per objecte facilitar una participació 
efectiva en la gestió de l’espai protegit a tots aquells organismes representatius dels 
diferents sectors socials interessants. Aquest està format per: 

                                           
2 Extret de la Pàgina web del Parc Natural del Cap de Creus 
(http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/cap_de_creus/) 
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President de l'Associació Costums i Tradicions del Cap de Creus i Serra de Rodes, Cap de Seguretat 
Industrial i Medi Ambient del Port de Barcelona, Confraria de Pescadors de Llançà, President de la 
Confraria de Pescadors del Port de la Selva, President de la Confraria de Pescadors de Cadaqués, 
President de la Confraria de Pescadors de Roses, President de la Federació de Pesca Esportiva, Federació 
Catalana d'Activitats subaquàtiques, President de l'Associació Catalana d'Activitats Marítimes, Federació 
Catalana de Vela, President de la Federació Catalana de Motonàutica, Federació Catalana de Caça, 
IAEDEN, Unió de Pagesos, President de l'IACSI-ASAJA, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
(JARC), Associació de Centres Turístics Subaquàtics Costa Brava Sub, Rector de la Universitat de Girona, 
Club Parapent Cap de Creus, Societat de Caçadors de Cadaqués, Societat de Caçadors de Tres Llances, 
President de l'ADF Cap de Creus-Serra de Rodes, President del Centre Excursionista i de Recerca 
Palauenc, Societat de Caçadors de Palau Saverdera, Societat de Caçadors del Port de la Selva i la Selva 
de Mar, Societat de Caçadors de Vilajuïga. 

Segons converses amb tècnics del Parc Natural del Cap de Creus, els recursos humans actuals 
que disposa el Parc són els següents: 

- Directora 

- 3 tècnics  

- 1 administrativa  

- 7 persones en l’equip educació ambiental: guiatge, educadors, informadors (al 
monestir i a la punta del Cap de Creus) 

- Brigada de manteniment (5 persones) 

- La Diputació paga als Ajuntaments el sou de dos persones per prevenció d’incendis i 
els diferents ajuntaments els poden cedir al Parc. 

Per altra banda a l’estiu s’augmenta la plantilla en 2 o 3 persones (1 auxiliar administratiu/va i 
1 biòleg/a marí). 

Així mateix L'Àrea Protegida de les Illes Medes i el Parc Natural de Cap de Creus formen part 
des de l'any 2005 dels grups de treball de la xarxa MEDPAN que és la Xarxa dels Gestors de 
les Àrees Marines Protegides de la Mediterrània. Aquest projecte, amb una durada de tres anys 
(2005-2007), està finançat per la iniciativa Interreg III C zona Sud. Reuneix 23 socis d'11 
països de tot l'arc mediterrani, amb 14 socis europeus (França, Itàlia, Grècia, Malta, Eslovènia 
i Espanya) i 9 socis de països no europeus (el Marroc, Tunísia, Algèria, Croàcia i Turquia).  

L'objectiu de la Xarxa és facilitar els intercanvis entre les àrees marines protegides 
mediterrànies amb la finalitat de millorar l'eficàcia de la gestió d'aquests territoris. 
Particularment, la Xarxa permet: 

• Promoure l'intercanvi d'experiències i de Bones Pràctiques entre els gestors  

• Proposar solucions als problemes de gestió de les àrees marines protegides  

• Millorar les competències dels gestors  

• Donar a conèixer les àrees marines protegides i la seva funció, i permetre el seu reconeixement.  

• Difondre missatges comuns a l'entorn d'aquests espais.  

• Cada any, la Xarxa organitza diferents seminaris on es tracten temes relacionats amb la gestió 
d'aquestes àrees. 

• La Xarxa també finança la realització de determinats estudis. 

• La vocació de la Xarxa és la producció d'eines metodològiques destinades a ajudar els gestors en 
el seu treball quotidià 

Taula 3.2-13: Superfície de les figures de protecció incloses en el Parc Natural del Cap de Creus 
dins el terme municipal de la Selva de Mar. (ha) 

Figura Superfície al municipi Total 
superfície 

Parc Natural 226,24 1.3844,3 ha 

Paratge Natural d’Interès Nacional Serra de Rodes 281,87 1.121,9 ha 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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Figura 3.2-8: Figures de protecció incloses en el Parc Natural en el municipi de la Selva de Mar 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
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En l’enquesta de participació ciutadana s’ha preguntat com repercutia en el municipi el Parc 
natural de cap de Creus. Els resultats són els següents: 

Figura 3.2-9: Com repercuteix en el municipi el Parc Natural? 

76%

19%

5% 0%

Positivament
Indiferents
Negativament
NS/NC

 

Hi ha un ampli consens en la repercussió positiva del Parc Natural en el municipi. Així la 
repercussió del Parc Natural sobre el municipi es considera positiva per la majoria dels 
enquestats. 

Els motius que recolzen la repercussió positiva són perquè es protegeix i es conserva el 
paisatge, afavoreix el turisme i conté la urbanització entre d’altres. 

Els enquestats que consideren que la repercussió és indiferent sostenen aquesta opinió 
perquè creuen que no és té informació de les activitats que es realitzen al Parc, que no hi ha 
prous serveis ni activitats conjuntes i que es podria aportar més coses al municipi. 

Les opinions negatives respecte la repercussió del Parc sobre el municipi es deuen a que es 
creu que no es cuida i que no hi ha una estructura per avançar econòmicament sense 
destruir.  

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

 

3.2.9. Riscos ambientals 

Els riscos de caràcter natural o humà existents dins el massís de Cap de Creus i dins el propi 
municipi de la Selva de Mar són de diferent tipologia, ja que hi ha diferents agents causants; 
tanmateix, el foc, el mar i els atropellaments en els eixos viaris són els més notoris i 
problemàtics des d’un punt de vista ambiental. 

3.2.9.1. Incendis forestals 

Els incendis naturals al massís de Cap de Creus són un fenomen periòdic i, en certa manera, 
cíclic i natural. Antigament, quan l’home poblava gairebé la totalitat dels racons existents al 
parc natural, aquests incendis eren de molt menor envergadura i acció devastadora; solien ser 
molt menors en superfície i cremaven únicament els vessants forestals i on l’home no podia 
treballar-hi la terra. Amb l’abandonament de la vinya, l’olivera, las pastures i el bestiar, gran 
part del territori natural i espais oberts del municipi de la Selva de Mar ha quedat exposat a la 
inclemència de l’acció del foc, ja que es troba ocupat per vegetació densa i, alhora pirofítica. 
Alguns estudis estimen que cada 10 o 12 anys de mitjana es crema cada racó del massís; en 
algunes d’aquestes zones s’hi ha pogut desenvolupar sureda, la qual resisteix el foc, però en 
d’altres, la presència de brolla molt combustible, permet al foc avançar sense traves, i eliminar 
de vegetació els vessants. A part de la pròpia catàstrofe ecològica (sobretot si és de grans 
dimensions i ràpid, que no permet fugir a fauna d’invertebrats, mamífers, rèptils, aus 
nidificants), la posterior erosió a causa de les pluges de la tardor, erosiona i elimina els sòls 
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fins a quedar la roca nua i impedir la consolidació de suredes o altres hàbitats potencials i 
climàcics. 

En el municipi de La Selva de Mar s’hi han registrat en els darrers 10 anys el següents 
incendis: 

Taula 3.2-14: Incendis a La Selva de Mar. Període 1997-2007 

Paratge Data d’inici Ha forestals 

Mas Batlle 12/7/2005 2,06 

Mont Roses 19/7/2004 0,04 

Pontils3 6/8/2000 407,55 

TOTAL 3 incendis en 10 anys 409,65 
Font. Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

Els incendis que han afectat La Selva de Mar en els darrers 10 anys, són escassos i poc 
importants, a excepció del produït l’any 2000 que va cremar forces hectàrees municipals, i 
també va afectar altres municipis, arribant a cremar 5.905,25ha. en els 3 dies que va estar 
actiu. I com s’observa a la taula anterior, figura 3.2-13, tots els incendis es van produir a 
l’estiu, època més seca de l’any i de més risc d’incendi. Per les condicions climàtiques de la 
zona, fort verd i aridesa, vegetació, etc. els incendis es consideren un risc ambiental molt 
perillós al municipi i a tota la zona del Cap de Creus, tant per la presència de potencials focus 
d’incendis forestals com per la ràpida propagació del foc en cas d’incendi.  

Consultant el mapa de perill bàsic d’incendi forestal, del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, la immensa majoria del terme es troba en zona de risc d’incendi alt, com es 
reflecteix en la figura 3.2-9. Aquest mapa és el resultat de la integració dels factors que 
intervenen en el perill d’incendi forestal: perill d’ignició i perill de propagació, per la realització 
del qual s’ha utilitzat el mapa de models d’inflamabilitat i de combustible de Catalunya, el 
model d’elevacions del terreny, el mapa de dèficit hídric anual, i sèries meteorològiques, 
actualitzat a data de 14.10.2002. 

Figura 3.2-10: Mapa bàsic del risc d’incendis forestal 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

                                           
3 Incendi que va afectar a altres termes municipals, va cremar un total de 5905,25ha. i va cremar durant 3 dies. 
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El municipi de La Selva de Mar, es troba inclòs en l’annex del Decret 64/1995, de 7 de març, 
pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. Pel que es considera un 
municipi d’alt risc d’incendi, per la qual cosa està obligat a tenir un pla d’emergència. Malgrat 
això, aquest Pla d’emergència encara no ha estat elaborat. 

A La Selva de Mar hi ha un ADF (Agrupació de Defensa Forestal), es tracta de l’ADF 224.Cap 
de Creus - Serra de Rodes. L'ADF Cap de Creus-Serra de Rodes neix l'any 1995 a l'empara de 
l'ordre de 6 d'octubre de 1986 de la Generalitat de Catalunya. Els promotors en van ser un 
reduït grup de persones molt vinculades al territori capaces d'engrescar a Ajuntaments, 
propietaris i societat civil en general per fer front a la problemàtica dels incendis forestals. 
L'àmbit d'actuació de l'ADF 224 són els termes municipals del Port de la Selva i la Selva de 
Mar, amb una superfície forestal d'unes 5.000 hectàrees el 90% de les quals es troben dins el 
Parc Natural de Cap de Creus. L’ADF realitza un gran ventall d’activitats de prevenció i extinció 
d’incendis forestals, i també col·labora en altres temes vinculats a la protecció civil en el medi 
natural.  

L’ADF disposa d’un Grup d'Intervenció, que està constituït per les persones que viuen al 
territori a protegir, uns voluntaris en actiu les vint-i-quatre hores del dia durant els tres-cents 
seixanta-cinc dies de l'any. Així mateix, el seu coneixement i dedicació fa a l'ADF 
extraordinàriament efectiva a l'hora de realitzar les funcions propies de la mateixa. Existeix un 
reglament pel Grup d'Intervenció. 

Aquest ADF, forma part de l’ADF de l’Alt Empordà, constituït el dia 14 de gener de 2005, i que 
engloba sis ADF de la comarca de l’Alt Empordà, considerada d’alt risc d’incendis forestals. Es 
tracta d'una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat la lluita integral contra els 
incendis forestals. 

 

Fotografia 3.2-23: Efectes d’un incendi a Cadaqués, el qual va conservar intacte l’interior d’un 
olivar conreat 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Com s’observa a la imatge anterior presa després de l’incendi de Cadaqués l’any 2001, una de 
les millor maneres d’impedir aquests episodis catastròfics és la creació del paisatge en mosaic, 
o sigui, de conreus, prats, pastures que alterin la homogeneïtat de les brolles i superfície 
forestals. A més d’enriquir la biodiversitat i el paisatge, permeten fer de tallafoc natural en 
moments d’incendis. 

Des del Parc Natural de Cap de Creus s’està treballant, conjuntament amb Bombers de la 
Generalitat i el GRAF (Grup de Recolzament de les Actuacions Forestals), en cremes 
controlades durant l’hivern en certs sectors claus del massís, en base a un estudi realitzat 
recentment sobre el risc d’incendi i la fragmentació d’hàbitats desitjable al conjunt del territori 
del Parc Natural de Cap de Creus. 
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3.2.9.2. Atropellaments 

Els accidents en carreteres i pistes forestals, per col·lisió i atropellament de fauna salvatge es 
donen al municipi en algunes ocasions. Espècies d’aus, però sobretot de mamífers, rèptils, 
invertebrats i amfibis són les que reben les majors conseqüències d’aquest fet, produït 
sobretot per la presència d’hàbitats favorables a banda i banda de totes (o gairebé totes), les 
carreteres presents al municipi. 

Fotografia 3.2-24: Conill atropellat en una de les carreteres que creua el parc natural 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Tanmateix, la tipologia de la xarxa viària, de petites dimensions i molt adaptada i integrada al 
territori sinuós i de forts relleus, i la manca d’espècies de bona mida (tret del senglar i, 
accidentalment algun cabirol, teixó o guilla), fa que els índex estimats d’atropellaments de 
fauna al municipi de la Selva de Mar siguin molt inferiors als d’altres municipis de la comarca i 
del país.  

No obstant això, un estudi més detallat dels punts conflictius, podria evitar alguns accidents a 
les carreteres i la mortalitat de moltes espècies de fauna al llarg de l’any. S’han obtingut 
dades, durant el darrer any, de diferents espècies trobades atropellades al municipi i municipis 
veïns, com són el duc (Bubo bubo), l’eriçó (Erinaceus europaeus), la guilla (Vulpes vulpes), el 
teixó (Meles meles), la fagina (Martes foina) i nombroses espècies d’amfibis, rèptils i sobretot 
d’invertebrats, el més abundant dels quals és la llagosta Eppiphigger eppiphiger. 

 

3.2.10. Altres aspectes i impactes significatius associats al sòl no urbà 

Com s’ha anat reflectint en alguns apartats del present document, un dels aspectes de major 
problemàtica pel que fa al sòl no-urbà és la pèrdua dels conreus, pastures i del paisatge 
en mosaic. Aquest fet té a conseqüències, aspectes problemàtics i negatius pel municipi, com 
la pèrdua de biodiversitat, el risc d’incendi forestal, la disminució de la qualitat paisatgística, 
etc. 

 

Així mateix, la pèrdua dels terrenys conreats porta a una desaparició del patrimoni 
associat al món rural de Cap de Creus, com són els forns de calç, la carrerades, les parets 
de pedra seca, els pous, les fonts, els camins, les ermites, etc. 
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Fotografia 3.2-25: Un olivars ben mantingut, és essencial per a 
conservar la biodiversitat i el paisatge 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Un altre fenomen existent és la presència de construccions en algunes zones del municipi 
(no massa nombroses, però existents per exemple al sector dels Horts del Port de la Selva i la 
Selva de Mar o en diversos punts del municipi, ja dins els límits del Parc Natural de Cap de 
Creus), de petites barraques d’eines i edificacions sense la perceptiva llicència municipal. Des 
de l’Ajuntament s’ha vigilat i perseguit molt aquest fet, però és pràcticament inevitable la seva 
presència, com també ho és l’abocament de restes de construcció i de residus, o la circulació 
motoritzada per fora de pistes o en accessos limitats. Tanmateix, són fenòmens molt concrets i 
puntuals, dins el global del municipi, on la normalitat i el compliment de les normatives és la 
situació predominant.  
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B. Diagnosi estratègica 

3.2.11. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi Estratègica 

Gran part del municipi recobert per brolles arbustives o boscos  

Mapa de Cobertes del sòl de la Selva de Mar 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAIH 

 
 
 

Superfície dels hàbitats a la Selva de Mar. (ha) 
Codi Nom Superfície 

32 bosquines i matollars mediterranis i 
submediterranis 

566,05 

35 prats acidòfils secs 2,15 

42 boscos aciculifolis 36,57 

45 boscos escleròfil·les i laurifolis 48,10 

62 roques no litorals 0,44 
82 conreus herbacis 0,02 
83 conreus llenyosos i plantacions d’arbres 19,83 
86 ciutats, pobles i àrees industrials 11,07 
87 camps abandonats, ermots i àrees ruderals 34,62 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge  

Espais agro-ramaders: Escassos i 
residuals, amb predomini dels 
conreus de secà (oliveres i 
vinyes), alguns sectors d’horta a 
les rodalies del poble, i algunes 
pastures 

 

Espais forestals i brolles arbustives 
de zones mediterrànies: principal 
ecosistema present al municipi 
(brolles) amb taques dels boscos 
perennifolis mediterranis, sobretot 
pinedes, suredes i alzinars 

 

Espais rocallosos: Presents als 
penya-segats del litoral o interiors, 
presenten espècies d’interès un 
hàbitat propi i prou abundant al 
massís 

 

Zones humides: Algunes rieres i 
basses, bona part de les quals són 
intermitents presents ecosistemes 
humits de forma testimonial però 
valuosa 

 

La fauna que es troba al municipi 
és mediterrània per excel·lència. 
En general es poden trobar 
espècies escasses i singulars, poc 
freqüents en d’altres zones de les 
comarques gironines, sobretot les 
associades a roquissars 
mediterranis, litorals o espècies 
marines. Alguns exemples 
d’espècies protegides segons la 
Directiva Aves o la Directiva 
Habitats serien el xoriguer petit 
(Falco naumanni) l’àguila 
cuabarrada (Hieraetus fasciatus), 
tallarols i molts altres ocells 
insectívors, el duc (Bubo bubo), la 
tortuga de rierol (Mauremys 
leprosa), la tortuga mediterrània 
(Testudo hermanni sp. hermanii), 
o l’ortòpter Saga pedo. 
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Presència d’espècies endèmiques, rares i singulars de flora 

Existència d’espècies rares i amenaçades sobretot en zones de roquissars o en recs 
intermitents i pastures mediterrànies. Alguns exemples són el policarp (Polycarpon 
polycapoides), el càdec (Junniperus oxycedrus), o espècies com Bromus rubens, Medicago 
rigidula, Carthamus lanatus, Hieracium amplexicaule, Campanula hispanica, Sedum album, 
Solidago virgaurea, Dianthus catalaunicus, Campanula hispanica, Silene saxifraga, 
Asplenium foresiense, Asplenium obovatum, Herniaria fruticosa, Erodium petraeum, entre 
d’altres. 

Cal remarcar la presència de nombroses espècies endèmiques i rares de flora, que 
determinen biocenosis de gran interès biogeogràfic. 

 

Diferents espècies de vertebrats es troben catalogades per la seva conservació 

La Selva de Mar conté hàbitats de diferents espècies de vertebrats que es troben amenaçats 
a Catalunya. També hi són presents diversos invertebrats protegits, alguns dels quals són de 
les espècies més rares i amenaçades del país. També es tracta d’un lloc de pas d’aus 
migratòries de gran importància. 

 

Existència d’espais amb interès connector 

El terme municipal de la Selva de Mar es troba en ple centre del Parc Natural de Cap de 
Creus, a l’interior, d’un Espai d’Interès Natural. La seva posició i situació geogràfica, i els 
hàbitats que presenta el seu territori són estratègics pel que fa a la connectivitat entre 
aquests i altres espais naturals de la comarca, així com amb el medi marí. 

 

Espais dins de diferents figures de protecció 

Espais protegits: 

Quasi tot el municipi de La Selva de Mar 
(226,24ha.) forma part del Parc Natural de 
Cap de Creus, alhora inclòs dins la xarxa 
dels Espais d’Interès Natural de Catalunya. 
Dins el Parc es localitzen dos Paratges 
Natural d’Interès Nacional, 
concretament part del PNIN Serra de 
Rodes té 281,87 ha. dins el municipi. 
(Veure figura 3.2-8) 

Una superfície de 508ha. terrestres de l’EIN 
de Cap de Creus es situen dins el terme 
municipal de Port de la Selva. 

Existeix un espai inclòs en la Xarxa Natura 
2000, que es troba en part dins el terme 
municipal, es tracta de l’espai anomenat Cap 
de Creus, que està catalogat com a Lloc 
d’Importància Comunitària (LIC) i ZEPA 
(Zona d’Especial Protecció per a les Aus). 
Concretament 508ha. de la XN2000. 

Espais catalogats: 

Habitats d’Interès Comunitari: A La Selva 
de Mar hi ha 3 habitats d’Interès Comunitari: 
Pinedes mediterrànies, les Suredes: i Costers 
rocallosos silicis amb vegetació rupícola, cap 
d’ells catalogats com a prioritaris. 

Dins el Catàleg d’espais naturals i 
paisatgístics de la Costa Brava, es 
localitza l’espai Valls de Cap de Creus que té 
194,39ha. dins el terme municipal. 

En definitiva, es pot resumir que quasi tot el terme municipal de La Selva de Mar forma part 
d’una figura de protecció o altre. I que hi ha diversos espais catalogats pels seus diferents 
interessos: geològics, vegetals, presència espècies endèmiques i úniques, paisatges, etc. 
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Compatibilitat de l’activitat cinegètica amb la protecció dels espais naturals del 
municipi 

En el municipi de La Selva de Mar, es compatibilitza l’activitat cinegètica amb la protecció 
dels espais naturals, ja que tot el municipi forma part del Parc Natural del Cap de Creus. El 
Parc Natural controla i gestiona l’activitat cinegètica dins de l’àmbit del Parc. 

 

La Selva de Mar és un municipi amb un alt risc d’incendis forestals 

El terme municipal de La Selva de Mar es considera d’alt risc d’incendis forestals, segons 
Decret 64/1995 i el mapa bàsic d’incendis forestals de la Generalitat de Catalunya. Les 
condicions climàtiques de la zona, juntament amb la grans superfície de massa boscosa, i la 
presència i activitat humana, fan de l’espai del Cap de Creus una zona molt sensible al risc 
d’incendis forestals. Malgrat això, són escassos el nombre d’incendis dels darrers 10 anys. 

L’ADF Cap de Creus-Serra de Rodes, agrupat dins els ADF de l’Alt Empordà, és el que 
gestiona i opera dins el municipi. 
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3.2.12. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

Territori poc poblat 

Forta presència d’espais naturals ben conservats 

Singularitats botàniques i faunístiques 

Inclusió de bona part del municipi dins el Parc Natural de Cap de Creus 

Figures de protecció addicionals (LIC, ZEPA, EIN, Xarxa Natura 2000, valors geològics, etc.) 

Potencialitat d’ús públic i turisme de Natura 

 

Punts febles 

Pèrdua de conreus i pastures; conseqüent empobriment del paisatge i la biodiversitat 

Poca implicació de la població local en el parc natural, a excepció de caçadors 

Colonització per part d’espècies de flora al·lòctona 

 

Oportunitats 

Implicació en la gestió del sòl no-urbà del propi Parc Natural de Cap de Creus 

Turisme de Natura a l’alça 

Noves tendència de recuperació de vinya, olivars i pastures, tots ells amb productes del país 

 

Amenaces 

Manca de gestió dels espais agrícoles abandonats 

Risc d’incendis forestals elevat 

Pèrdua de biodiversitat per eliminació d’espais oberts i per proliferació de vegetació forània 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

El propi espai on es troba el municipi 

 

Punts febles- Amenaces 

Presència d’espècies vegetals al·lòctones i invasores   

La poca ramaderia fa que els boscos estiguin més “bruts”, la qual cosa fa augmentar el risc 
d’incendi 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  119 

3.2.13. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat 

• Preservar i fomentar els usos tradicionals del sòl (vinya, olivars, pastures, etc.), així com 
noves formes de gestió del territori, per tal d’afavorir el manteniment de l’heterogeneïtat 
paisatgística. 

• Conservació de les espècies i hàbitats singulars, i reduir la proliferació d’espècies exòtiques. 

• Millorar la gestió cinegètica per assegurar el manteniment i la supervivència de les espècies 
i els ecosistemes que les generen. 

• Recuperar elements del patrimoni monumental lligat al món rural, com els forns de calç, 
fonts, carrerades, parets de pedra seca, feixes, ermites, ponts, etc. 
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3.3. Mobilitat 

A. Memòria descriptiva 

La Mobilitat, s’entén com la necessitat o el desig de moure’s per part dels habitants d’un 
municipi. Aquesta necessitat forma part de la evolució socioeconòmica dels diferents territoris i 
es pot donar dins d’una població o entre poblacions.  

La mobilitat constitueix una problemàtica complexa i difícil de resoldre, determinada per 
diferents paràmetres, com la xarxa d’infraestructures, els parc mòbil d’un territori, els hàbits 
de la ciutadania, etc. Així per millorar la mobilitat urbana i interurbana i els efectes derivats de 
l’actual model de mobilitat, és necessari el desenvolupament de noves tecnologies menys 
contaminants i eficients, juntament amb un canvi en les actituds individuals i una millor gestió 
de la mobilitat per part de les administracions. 

3.3.1. Mobilitat supramunicipal 

3.3.1.1. Xarxa de carreteres i accessibilitat 

La Selva de Mar, donada la seva ubicació geogràfica, disposa d’una única carretera uneix el 
seu municipi amb el municipi veí del Port de la Selva, la GI-V-6121, la qual presenta un traçat 
de poc més d’1km per l’interior del seu terme municipal.  

Aquesta carretera, de titularitat de la Diputació de Girona, és de petites dimensions, amb un 
carril per a cada sentit i amb alguns trams on el voral és molt petit o pràcticament inexistent. 
En la següent imatge, apareix el tramat viari de la Selva de Mar. 

Figura 3.3-1: Traçat viari del municipi de la Selva de Mar i els seus entorns 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del plànol de carreteres de les comarques gironines del DPTiOP. 

 

Aquesta carretera presenta en el seu traçat cap al nucli de la Selva de Mar, algun punt que 
s’ha detectat com a perillós per a la seguretat de les persones donat el risc d’accidents que 
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presenta. Aquest està sobretot localitzat a una corba que hi ha poc després d’agafar la GIV-
6121 en direcció a la Selva de Mar. 

Així mateix, la GIV-6121 connecta amb la GI-612, carretera que va des del Port de la Selva 
fins al municipi de Llançà, des d’on es pot prendre la N-260, principal carretera de 
comunicacions present als entorns del municipi, i que connecta aquests municipis amb la resta 
de carreteres principals properes i amb les diverses capitals de comarca i municipis 
d’importància de la zona. 

Actualment, hi ha un projecte per la millora de la GIV-6121 i per la construcció d’un camí 
paral·lel apte per a la circulació de vianants i bicicletes, i així no tenir que compartir el mateix 
vial. 

3.3.1.2. Mobilitat intermunicipal 

En aquesta part del document es vol tractar específicament la mobilitat a través de la xarxa 
viària principal, a partir de l’anàlisi dels desplaçaments realitzats per moure’s d’un lloc a un 
altre, en funció del motiu de desplaçament. 

La principal problemàtica amb la mobilitat intermunicipal a la Selva de Mar és la seva total 
dependència a la única via d’entrada i sortida del municipi, la GIV-6121. Aquesta via suposa a 
més l’únic accés de vehicles al nucli de la Selva de Mar i presenta especial problemàtica a 
l’estiu, quan augmenta el nombre de visitants al municipi, sobretot a les tardes, creant 
congestions en el trànsit, tant a la carretera com al nucli de la Selva de Mar. 

3.3.1.2.1. Mobilitat intermunicipal obligada 

La mobilitat obligada s’entén com aquells desplaçaments que es realitzen per motius laborals o 
d’estudi, mentre que la mobilitat no obligada és aquella que es realitza per oci. A partir de les 
Enquestes de Mobilitat Obligada (EMO) que es realitzen mitjançant en padró municipal 
d’habitants, es pot extreure la informació derivada de la mobilitat. Actualment, es disposa de 
les dades de les EMO realitzades cada 5 anys des del 1986 i fins al 2001. 

El següent gràfic mostra els desplaçaments intermunicipals, o sigui els desplaçaments entre el 
municipi de la Selva de Mar i altres municipis, exceptuant els desplaçaments a l’interior del 
propi municipi de la Selva de Mar, segons siguin per motius de treball o bé per motius 
d’estudis (entre els joves de més de 16 anys). 

Figura 3.3-2: Desplaçaments totals intermunicipals obligats 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

S’observa com en el període comprés entre els anys 1986 i 1996, el nombre de desplaçaments 
augmenta de forma semblant tant pels produïts per motius laborals com pels d’estudi, mentre 
que en darrer període del que es tenen dades, els desplaçaments disminueixen, sobretot 
aquells destinats a estudi.  
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Figura 3.3-3: Principals fluxos de mobilitat al municipi de la Selva de Mar 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya.. 

 

En tot el període estudiat els desplaçaments des de la Selva de Mar cap a altres municipis és 
més important que no pas els desplaçaments atrets pel municipi (69% any 2001). 

Finalment, es compara l’evolució de la població amb el nombre de desplaçaments 
intermunicipals obligats totals, durant els darrers 20 anys. 
 

Figura 3.3-4: Relació entre la població i el nombre de desplaçaments 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya.. 

 

Així, si bé durant el període entre els anys 1986 i 1996, la població i el nombre de 
desplaçaments obligats augmentava de forma equivalent, l’últim quinquenni estudiat reflecteix 
que el nombre de desplaçaments obligats ha descendit considerablement. 

En la següent taula es mostra un esquema dels punts d’origen i destí dels desplaçaments 
obligats intermunicipals a la Selva de Mar, per motius de treball o estudi. 

Taula 3.3-1: Punts d’origen i destí dels desplaçaments intermunicipals a la Selva de Mar. Any 
2001 

Desplaçaments obligats cap al municipi Desplaçaments obligats des del municipi 
Per motiu de treball 
15                                                          27,3% 
Punts d’origen 
- Alt Empordà                                            13% 
- Resta Catalunya                                       87% 

Per motiu de treball 
40                                                               72,7% 
Punts de destí 
- Alt Empordà                                                 60% 
- Resta Catalunya                                           40% 

Per motiu d’estudi 
4                                                            42,9% 
Punts d’origen 
- Alt Empordà                                             0% 
- Resta Catalunya                                    100% 

Per motiu d’estudi 
3                                                                57,1% 
Punts de destí 
- Alt Empordà                                                   0% 
- Resta Catalunya                                          100% 

Totals 
 19                                                          31% 

 
 
 
 

 
la Selva de 

Mar 

Totals 
 43                                                                69% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya. 
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En termes generals, el municipi de la Selva de Mar és exportador de desplaçaments, ja que un 
69% dels desplaçaments totals, es fan des de la Selva de Mar cap a altres municipis. Com es 
pot observar, la majoria dels desplaçaments des del municipi són per motius de treballs, 
mentre que per motiu d’estudi els desplaçaments són pocs. Cal tenir en compte, que en els 
desplaçaments per motius d’estudi es tenen en compte aquells duts a terme per part de la 
població major de 16 anys, que per tant està cursant estudis de cicle mig o superior, en 
d’altres ciutats i municipis i que comporten instal·lar-se permanentment a la ciutat destí 
mentre es cursen els mateixos. 

A la Selva de Mar també es donen 23 desplaçaments a altres municipis, la major part d’ells 
dins de la mateixa comarca, fets per escolars de 0 a 15 anys i que es tindran en compte en les 
figures posteriors. 

Per altra banda també es constata que poc més de la meitat dels desplaçaments des del 
municipi per motius de treball són dins de la mateixa comarca (60%). 

 

Figura 3.3-5: Principals orígens i destinacions per motius de treball. La Selva de Mar. Any 2001 
  Origen ...             la Selva de Mar          Destí ... 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya.. 

 

La figura anterior mostra com la major part dels desplaçaments tenen com a destí El Port de la 
Selva, essent el destí més pròxims al municipi. 

Pel què fa als estudis, a la Selva de Mar, tan sols es realitzen 3 desplaçaments per estudiants 
de més de 16 anys i que tenen com a destí Girona, la resta són realitzats per estudiants entre 
0 i 15 anys, amb destins quasi tots ells, dins de la comarca. 

Cal observar que els principals destins per estudiants de més de 16 anys, estan formats per 
aquells municipis que presenten una major oferta d’estudis de grau mig i superior, en aquest 
cas, de destí per la totalitat dels estudiants és Girona. 

Es considera que les dades sobre mobilitat com a destí la Selva de Mar i realitzades per estudis 
es podrien depreciar ja que el seu desplaçament es podria considerar d’oci, i per tant ser una 
mobilitat no obligada. Tot i així s’han inclòs en les figures presents. 

 

Figura 3.3-6: Principals destinacions per motius d’estudi. La Selva de Mar. Any 2001 
Origen ..      la Selva de Mar    Destí ... 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Per tal d’analitzar els mitjans de transport utilitzats en els desplaçaments, l’Institut 
d’Estadística de Catalunya els ha agrupat de la següent manera: 

• Col·lectiu: autobús, tren, metro, autobús d’empresa, etc.  

• Individual: cotxe, moto o bicicleta.  

• Altres: a peu, no es desplaça i un reduït percentatge de respostes en blanc. 

• No aplicable: població que treballa o estudiï a diversos municipis, i la que es desplaça des d’una 
segona residència.  

L’Institut d’Estadística de Catalunya, en el cens que es va fer en 2001, va afegir noves 
modalitats combinades de desplaçament, ja que no sempre els ciutadans es desplacen amb el 
mateix mitjà de transport. 

En la gràfica següent figuren, el total dels desplaçaments intermunicipals obligats des de fora 
cap a la Selva de Mar i des de la Selva de Mar cap a fora, segons el tipus de transport utilitzat, 
tant sigui per desplaçaments per motiu de treball, com per motius d’estudi. 
 

Figura 3.3-7: Mitjans de transport utilitzats per als desplaçaments intermunicipals obligats.  
Per motius de treball i per motius d’estudi. La Selva de Mar. Any 2001. 
Des fe fora         la Selva de Mar           Cap a fora 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya.. 
 

 

Així, aquesta figura mostra com la gran majoria dels desplaçaments cap a la Selva de Mar per 
motius de treball, ho fan únicament amb un mitjà de transport individual, mentre que la franja 
de població que utilitza només el mitjà col·lectiu està formada per aquella que es desplaça per 
motius d’estudi. 

La última dada important a que es vol fer referència és aquella que permet conèixer a què es 
dedica la població que es veu obligada a realitzar desplaçaments intermunicipals per motius 
laborals. Així la següent figura mostra com la gran majoria de desplaçaments, sobretot els que 
es fan des de el municipi cap a altres poblacions tenen com a ocupació els serveis, doncs 
aquest sector origina el 62% del total dels desplaçaments obligats. 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  125 

Figura 3.3-8: Desplaçaments obligats intermunicipals segons el sector d’ocupació.  
La Selva de Mar. Any 2001. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya.. 

 

A mode de resum, es presenten les conclusions de l’enquesta de participació ciutadana on s’ha 
demanat com i on es desplacen els enquestats normalment, ja sigui per feina o estudis, 
compres o oci. Els resultats són els següents: 

Figura 3.3-9: Amb quin mitjà et desplaces normalment? 
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Com es pot observar es fa un ús majoritari del vehicle privat com a mitjà de transport 

El vehicle privat és el mitjà de transport utilitzat en la gran majoria de desplaçaments. Cal 
destacar que bona part dels desplaçaments per motius d’oci es fan a peu i també amb 
menys proporció els desplaçaments per estudis. El transport públic és un mitjà de transport 
poc utilitizat i gairabé només per a realitzar compres i gestions 

Es comprova que els resultats de l’enquesta de participació ciutadana no disten molt, de les 
dades de l’Idescat de l’any 2001. 
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Figura 3.3-10: A on et desplaces normalment? 
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Així, els desplaçaments majoritàriament es realitzen desplaçaments locals per motius d’oci, 
estudis i feina i els desplaçaments comarcals són deguts a compres i gestions 

Els desplaçaments a dins de poble es deuen generalment a estudis i feina, mentre que els 
desplaçaments a comarca es deuen a compres i gestions, tot i que també són importants per 
estudis i feina. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

 

3.3.1.3. Intensitat de trànsit 

El paràmetre IMD (Intensitat Mitjana Diària) s’utilitza per conèixer la quantitat de vehicles que 
circulen per una determinada carretera. El seu valor és la mitjana de tots els vehicles que 
circulen per una determinada via durant un dia, i aquest es pot desglossar per tipologia de 
vehicles i per sentit de circulació. 

El trànsit de les Carreteres que circulen cap a la Selva de Mar es controla a través de la 
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya (carreteres intercomarcals), 
mitjançant diferents estacions de control de trànsit. Algunes de les estacions de control no es 
troben a la Selva de Mar, però les dades obtingudes són representatives del trànsit que circula 
pel municipi. En la següent taula es mostren les IMD de les carreteres de la Selva de Mar: 

Taula 3.3-2. IMDs de les carreteres de la Selva de mar i el seu entorn 

Ctra. Definició tram PK 
estació 

IMD %VP  Any 

GI-V-6121 de la Selva de Mar al Port de la Selva - 1.510 14,02% 2006 

GI-612 GI-612, El Port de la Selva - N-260 (Llançà) 0 2.063 - 2000 

GI-613 GI-614, Cadaqués (Coll de Perafita) - GI-612 0 1.730 10,00% 1996 

PK: Punt Kilomètric. 
%VP: Percentatge de vehicles pesants. 
Font: Dades d’aforaments, Direcció General de Carreteres.  

 

Pel que es pot observar, tot i que la carretera que arriba directament a la Selva de Mar és la 
GI-V-6121, també es consideren aquelles carreteres que es troben directament relacionades, 
essent la carretera amb una IMD més alta és la GI-612, tot i que a l’estiu possiblement el IMD 
siguin superiors ja que es desconeix el periode de l’any en que aquestes dades estan preses, i 
per tant no es pot avaluar amb profunditat la diferència en les intensitats de trànsit entre els 
mesos estivals. Pel que fa al percentatge de vehicles pesants, aquest arriba a poc més del 
14%, paràmetre que es considera dintre de la normalitat. 
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Amb tot, el Pla Director Territorial de l’Empordà estableix, en la seva memòria, que les IMDs 
per als trams de les carreteres GI-614, GI-613, GI-612 i N-260, es troben en una magnitud en 
torn als 2.000 – 5.000 vehicles diaris. 

Finalment, cal fer una reflexió en tant que el desconeixement del període de l’any en que 
aquestes dades van ser preses, no permet avaluar amb profunditat la diferència en les 
intensitats de trànsit entre els mesos estivals, d’una gran afluència de visitants, i la resta de 
l’any, amb una intensitat de ben segur menor que a l’estiu. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que la població flotant a l’estiu, segons les dades del Pla 
Director Territorial de l’Empordà, calculades a partir de la població resident i la població no 
resident, arriba a 743 persones, multiplicant per 3,6 la població resident al municipi, amb 
l’increment de necessitats de desplaçaments que això comporta. 

Així mateix,en el context d’aquesta Agenda 21 Local, s’ha realitzat un estudi per a mesurar el 
nivell sonor diürn de diferents punts de mostreig de la Selva de Mar, tant per a la temporada 
alta (dissabte 21 de juliol de 2007) com per a la temporada baixa (divendres 9 de novembre), 
en mesures realitzades en intervals de 15 minuts, en el qual també s’ha mesurat el nombre de 
vehicles diferenciant-los segons la seva tipologia.  

A partir dels resultats obtinguts, s’ha extrapolat la intensitat mitjana diària (IMD) per tal de 
conèixer la intensitat de trànsit que circula diàriament per cada punt. L’extrapolació s’ha 
efectuat aplicant la metodologia del Centre d’Estudis del Transport Urbà (CETUR) de França, 
mitjançant la qual es multiplica el valor resultant del treball de camp per 4, per tenir els 
vehicles per hora, i per 17, obtenint els vehicles diaris i per tant la IMD. De totes maneres, 
s’ha de tenir en compte que es tracta de mostres puntuals i per tant els valors són orientatius. 

Taula 3.3-3: Punts de mesura i resultats obtinguts 

 Temporada alta Temporada baixa 

Punt de mesura IMD % VP IMD % VP 

Ctra. GIV-6121 1.904 0,2 884 0,2 

Plaça 918 0,0 544 0 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de mesurament de soroll d’Energi, Sl. 

 

En destaca que els resultats varien entre la temporada alta, o baixa, tot i que per a una anàlisi 
més detallada caldria una mostra horària completa. Amb tot, és evident que el trànsit és més 
elevat, en termes generals a l’estiu, amb l’arribada de visitants, que no pas al hivern, quan 
aquests no són tan nombrosos. 

 

3.3.2. Mobilitat dins el municipi 

3.3.2.1. Parc mòbil 

L’índex de motorització relaciona el nombre de vehicles amb els habitants (índex de 
motorització = nombre de vehicles per cada 1.000 habitants), per la qual cosa és un índex que 
permet fer comparacions, sobre l’augment o la disminució de la possessió de vehicle entre els 
diferents anys. 

A l’any 2005 un total de 242 vehicles circulaven per les vies del municipi de la Selva de Mar, 
equival a 1 cotxe per cada 1,12 habitants, ja que la Selva de Mar en aquest any comptava 
amb 216 habitants. 

El percentatge més elevat de vehicles pertany a turismes. En la figura que es presenta a 
continuació es pot veure la distribució dels vehicles inscrits al municipi de la Selva de Mar. 
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Figura 3.3-11: Distribució per tipologia de vehicles. La Selva de Mar. Any 2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya.. 

 

Bàsicament, es tracta de dos grans grup, el de turismes que representa un 55,4% i el de 
motocicletes, que també és de gran importància, amb un 28,1% del total. Els altres rangs són 
minoritaris, si bé els camions i furgonetes també representen un 14,5% del total, els 
autobusos, els tractors i remolcs arriben tot just a un 2%. 

A continuació es presenta un gràfic on es pot veure l’evolució del nombre de vehicles per cada 
1.000 habitants. 

Figura 3.3-12: Evolució de l’Índex de motorització.La Selva de Mar. Període 1991 – 2005. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya.. 

 

Com es pot observar aquest és un índex que en 10 anys s’ha arribat a doblar, per tant, la 
població, en els últims 10 anys ha tingut un fort augment de la motorizació. 

A continuació es presenta una taula que compara les dades de l’índex de motorització de la 
Selva de Mar amb les de la resta de la comarca de l’Alt Empordà i amb Catalunya. En aquesta 
taula s’observa com l’índex de motorització total és superior al de Catalunya, gairebé el doble, 
i també és bastant superior al de la resta de la comarca. També és molt destacable el molt 
elevat nombre de motocicletes presents al municipi, cosa que també fa que augmenti aquest 
índex.  

Cal tenir en compte, que normalment són les motocicletes les que emeten un so més 
estrident, i per tant, és un transport que moltes vegades molesta a la població veïnal. 
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Taula 3.3-4: Comparació de l’índex de motorització. Any 2005. 

 Turismes Motocicletes Camions i furgonetes Total 

La Selva de Mar 620,37 162,04 314,81 1.120,37 

Alt Empordà 556,54 80,81 176,27 848,55 

Catalunya 454,73 69,53 106,98 653,61 

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

 

3.3.2.2. Xarxa viària 

La xarxa viària de la Selva de Mar es veu condicionada per la seva ubicació, ja que es troba a 
l’interior d’una vall rodejada per el PEIN del Cap de Creus. La Selva de Mar es caracteritza 
perquè tan sols té una via d’accés, la que prové del Port de la Selva, per tant qualsevol vehicle 
accedirà per aquest mateix punt. Tan mateix se’n pot diferenciar dos tipus 

• Xarxa principal o d’accés al municipi: Formada per la GI-V-6121, amb les característiques 
explicades anteriorment i que finalitza tan bon punt s’entra al nucli urbà. 

• Xarxa secundària o de distribució de trànsit intern: Formada per les carreteres locals, 
camins i pistes. 

- Carrers de distribució del trànsit a l’interior del nucli de la Selva de Mar. A mesura 
que s’entra en el nucli urbà els carrers s’estrenyen i la mobilitat és més dificultosa. 
Aquests carrers és impossible la circulació de camions de gran tonatge. 

- Actualment s’utilitza com a zona de càrrega i descàrrega la plaça Camp de l’Obra, ja 
que allà es on estan situats dos dels bar-resaturants. Una altre zona de càrrega i 
descàrrega seria l’entrada del poble. 

- Tot el municipi de la Selva de Mar presenta unes bones condicions de paviment i 
senyalització, exceptuant alguns trams en l’interior del nucli, sent l’Ajuntament 
l’encarregat de mantenir i assegurar la bona circulació pel municipi. 

• Xarxa de camins i senders: A la Selva de Mar, actualment hi ha un itinerari pedestre que 
passa per els següents punts: l’aparcament, plaça del Camp de l'Obra, plaça de la 
Constitució, carrer de Dalt, Vall de Sant Romà, Salt del molí de l'Aigua, font dels Lledoners, 
camí de l'Horta d'en Cervera fins a Sant Sebastià. Des de Sant Sebastià es trona al poble, 
passant pel safareig, la font Mollor, i prop de la font Santa, i el carrer de Baix. 
Es travessa la riera, s’agafa el camí dels Surers, es segueix fins a la carretera de Sant Pere 
de Rodes. Es Baixa fins al corral i el forn de l'Almeda, es remunta per la riera fins a trobar, 
el camí dels Avis, que condueix altre cop cap a l’aparcament. 

 

3.3.2.3. Mobilitat obligada interna 

La mobilitat obligada interna engloba els desplaçaments per raó de treball o estudi que tenen 
com a origen i destí el propi municipi. Segons l’enquesta de mobilitat obligada dels anys 1986, 
1991, 1996 i 2001, els desplaçaments obligats interns total per motius de treball o d’estudi 
són 43, 25, 28, 41 respectivament. Així, el nombre de desplaçaments interns en el municipi de 
la Selva de Mar, han estat, i són, inferiors que el nombre de desplaçaments intermunicipals 
obligats. 
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Figura 3.3-13: Desplaçaments totals intramunicipals obligats 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Tal i com s’observa, la major part dels desplaçaments interns són per treball, possiblement els 
desplaçament per motius d’estudi els puguin realitzar a través de mitjans no motoritzats. 

Figura 3.3-14: Mitjans de transport utilitzats per als desplaçaments intramunicipals obligats. 
Per motius de treball i per motius d’estudi. La Selva de Mar. Any 2001. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya.. 

 

Pel que fa als mitjans de transport utilitzats, es pot comprovar com la immensa majoria es 
duen a terme mitjançant només un mitjà individual (cotxe, moto o bicicleta). 

 

3.3.3. Aparcaments 

El municipi de la Selva de Mar disposa d’un aparcament situat a l’entrada del poble, a la 
carretera del Port de la Selva, aquest ha de donar servei a tots els turistes que visiten el poble, 
ja que el poble disposa d’una tanca que impedeix l’entrada dels vehicles a excepció dels veïns, 
que entren al poble mitjançant d’una tarja d’accés. De totes maneres, el poble tan sols té 
l’accés restringit de les 6 de la tarda a les 6 del matí, en la temporada d’estiu. 

Aquesta zona d’estacionament a l’entrada del poble és gestionada per l’Ajuntament i té una 
cabuda aproximada de 300 places d’aparcament. Actualment no es troben les places 
d’aparcament senyalitzades horitzontalment al terra, però està prevista la seva pavimentació i 
senyalització corresponent. 
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Figura 3.3-15: Ubicació de l’aparcament a La Selva de Mar. 

 
Font: Elaboració pròpia 

Fotografia 3.3-1: Senyalització de l’aparcament a l’entrada del nucli 

 
Font: Elaboració pròpia 

 
A més d’aquest aparcament, també hi ha algunes places d’aparcament distribuïdes per el 
poble, però molt limitades, ja que moltes de les places que hi havia hagut anteriorment pel 
poble han estat inhabilitades mitjançant pilones. Principalment, les zones on han sofert aquest 
tipus d’actuació són la plaça Camp de l’Obra i el carrer Sant Esteve, millorant així la mobilitat 
per els vianants i donant una millor qualitat al poble. 
 
Aquest punt es complementa amb els resulats de l’enquesta de participació ciutadana 
realitzada enel marc del procés de l’Agenda21 de La Selva de Mar. Pel que fa als aparcaments 
es preguntava si s’estava satisfet amb la disponibilitat d’aparcament en el municipi. Els 
resultats han estat els següents: 

Figura 3.3-16: Està satisfet amb la disponibilitat d'aparcament? 
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No se’n treuen conclusions definitives dels resutats de l’enquesta, donada la disparitat 
d’opinions respecte la disponibilitat d’aparcaments. L’opinió sobre la disponibilitat 
d’aparcament en el municipi  està dividida 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 
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3.3.4. Transport públic 

El servei de transport públic al municipis de la Selva de Mar és molt reduït. Aquest consta 
bàsicament d’una línia que connecta la Selva de Mar amb diferents poblacions de la mateixa 
comarca de l’Alt Empordà. Aquestes línia és ofertada des de la companyia Sarfa S.L. 

A continuació s’exposen els horaris i els itineraris d’aquesta línia. 

Taula 3.3-5: Horaris de transport públic: Portbou - El Port de la Selva - Figueres 

Línia “Portbou – El Port de la Selva - Figueres”. SARFA S.L. 

Parada 1 2 3 4 Dia 1 5 5 3 5 5 

Portbou 7.25 8.10          

Colera 7.30 8.15          

Garbet  8.20          

La Selva de Mar    8.50  9.30 9.45     

El Port de la Selva 7.30  8.20 8.55 9.20 9.35 9.50 11.20 14.50 15.20 18.50 

Llançà 7.45 8.30 8.35  9.35 9.50 10.05 11.40 15.05 15.40 19.10 

Pedret i Marzà 8.00 8.45 8.50   10.05 10.10 11.55 15.20 15.55 19.25 

Figueres 8.10 8.55 9.00  10.00 10.15 10.30 12.05 15.30 16.05 19.35 

1 – Des de l’últim dilluns d’agost fins al primer diudemenge de juliol, de dilluns a divendres 
2 – Període des del primer dilluns de juliol, a l’últim diumenge d’agost, de dilluns a divendres 
3 – Des de l’últim dilluns d’agost fins al primer diumenge de juliol, circula dissabtes, diumenges i festius 
4 – Dies lectius del 6 de setembre al 6 de juliol 
5 – Període des del primer dilluns de juliol a l’últim diumenge d’agost 
Font: www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/mobilitat/index.jsp 

 

Taula 3.3-6: Horaris de transport públic:  

Figueres - El Port de la Selva - Portbou 

Línia “Portbou – El Port de la Selva - Figueres”. SARFA S.L. 

Parada 5 3, 5 1 2 5 1 3 

Portbou        

Colera        

Garbet        

La Selva de Mar   15.00  19.45   

El Port de la Selva 10.40 12.40 14.55 17.40 19.40 20.25 20.55 

Llançà 10.25 12.25 14.40 17.25 19.25 20.10 20.40 

Pedret i Marzà 10.10 12.10 14.25 17.10 19.10 19.55 20.25 

Figueres 10.00 12.00 14.15 17.00 19.00 19.45 20.15 

1 – Des de l’últim dilluns d’agost fins al primer diumenge de juliol, de dilluns a divendres 

2 – Període des del primer dilluns de juliol, a l’últim diumenge d’agost, de dilluns a divendres 
3 – Des de l’últim dilluns d’agost fins al primer diumenge de juliol, circula dissabtes, diumenges i festius 

5 – Període des del primer dilluns de juliol a l’últim diumenge d’agost 
Font: www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/mobilitat/index.jsp 

 

Com es pot observar en les diferents taules anteriors, els desplaçaments oferts tenen l’objectiu 
de connectar el municipi amb Figueres, Llançà i Portbou, i alguns municipis propers.  

Aquesta línia ofereix la correspondències a Llançà, Figueres i Portbou amb la connexió amb la 
xarxa ferroviària Portbou-Figueres-Girona-Barcelona, i des del Port de la Selva i Llançà hi ha 
connexions, també a través de la companyia Sarfa S.A., per anar a grans capitals com és 
Barcelona.  
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Tal i com es mostra en els horaris anteriors, la major part dels serveis es reforcen àmpliament 
durant els mesos d’estiu. 

Amb aquestes característiques, es dona la situació que el mesos d’hivern, hi ha línies que no 
ofereixen el seu servei, o bé que redueixen significativament el nombre de viatges. 

Finalment, a la Selva de Mar hi ha servei de taxi (taxi Mañes). 

 

Per tal de completar la informació respecte el transport públic, es presenten els resultats de 
l’enquesta de participació ciutadana on s’ha demanat la satisfacció amb la freqüència del 
transport públic en el muncipi. Els resultats són els següents: 

Figura 3.3-17: Està satisfet amb la freqüència del transport públic? 
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Les conclusions que s’extruen de l’enquesta de participació ciutadana, és que hi ha una 
disparitat d’opinions respecte la freqüència del transport públic 

Així la satisfacció amb la freqüència del transport públic està bastant dividida en la població 
enquestada, no poden extreure conclusions concluients respecte la satisfacció amb el 
transport públic. 

Per altra banda, s’ha de considerar com es mouen els ciutadans de La Selva de Mar, com 
s’ha vist anterioment, ja que com s’ha pogut veure la gran majoria d’enquestats i també 
segons les dades de l’Idescat, els habitants del municipi es desplacen amb el vehicle privat 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

 

3.3.5. Impactes ambientals de les infraestructures viàries 

La planificació integrada de les infraestructures és indispensable per fer un bon ús dels 
recursos públics, per facilitar la reducció dels impactes ambientals d’aquestes infraestructures i 
per maximitzar els seus beneficis socials i econòmics. Amb la finalitat de dur a terme la 
planificació viària i ferroviària en el marc d’una visió integrada de la política de mobilitat, 
coherent amb la planificació territorial i amb les directrius sobre la mobilitat, el Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques ha impulsat l’elaboració del Pla d’infraestructures del 
transport de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística (PITCIT), 
aprovat mitjançant el decret 310/2006, de 25 de juliol, pel qual s’aprova el Pla 
d’infraestructures del transport de Catalunya- Infraestructures terrestres: xarxa viària, 
ferroviària i logística. 

A la Selva de Mar actualment hi ha la necessitat de dur a terme unes actuacions degut a l’estat 
de la seves carretes i de la perillositat que s’hi dóna per la circulació simultània de vehicles, 
bicicletes i vianants. 

Actualment la Diputació de Girona té la titularitat de la carretera GI-V-6121, de la Selva de 
Mar al Port de la Selva, la qual s’inicia en l’interior del nucli de la Selva de Mar i finalitza a la 
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carretera comarcal GI-612. La carretera té una amplada mitja inferior als 4,50 metres en casi 
tota la seva longitud. S’ha creat i presentat un esborrany per a la realització de diverses 
actuacions en la carretera GI-V-6121 de la Selva de Mar al Port de la Selva, i s’han establert 
un seguit de bases per a la cessió a l’Ajuntament de la Selva de Mar d’un tram d’aquesta, i així 
fer-hi tals actuacions. 

Segons ens consta, està previst la rehabilitació de la carretera i la construcció d’un petit vial 
paral·lel adequat per bicicletes i vianants. 

En quan a l’impacte ambiental, primerament cal tenir en compte que un estudi d’impacte 
ambiental, i en concret un estudi d’impacte ambiental d’infraestructures viàries, és un 
document molt extens, que segueix una metodologia marcada per la legislació vigent en 
matèria d’avaluació ambiental, i que per aquests mateixos motius, no s’encabeix en el context 
de l’Agenda 21 Local. Tot i això, des d’aquest document, es vol realitzar una aproximació a 
l’anàlisi dels impactes més importants de les infraestructures viàries presents, sense la 
voluntat, en cap moment, que aquest pugui substituir un procés d’avaluació d’impacte 
ambiental. 

Tot seguit, es fa una valoració qualitativa dels impactes més rellevants, així com una 
caracterització dels mateixos, la terminologia utilitzada serà la que s’utilitza i es descriu en el 
RD1131/1998 de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució del Reial 
Decret Legislatiu 1.302/1986, de 28 de Juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, tot i que 
aquesta llei no és d’aplicació en el present estudi. Els impactes es caracteritzen segons siguin: 
Compatibles, Moderats, Severs, Crítics. 

 

3.3.5.1. Medi físic 

Pel que fa al medi físic, el primer element que es considera afectat és el sòl. La presència de 
les infraestructures viàries en si mateix ja suposa una pèrdua de la capa superficial del sòl, així 
com la compactació dels horitzons inferiors. A més a més, en determinats punts, la construcció 
d’aquestes infraestructures va comportar un moviment de terres. Amb tot, cal tenir en compte 
que les carreteres presents al municipi de la Selva de Mar ressegueixen en gran part l’orografia 
pròpia del territori on es troben ubicades, limitant molt aquest impacte, donat el baix nombre 
de talussos i viaductes que hi ha. 

També es produeix un increment sonor, tant a les pròpies vies com en els seus entorns, fruit 
dels sorolls produïts pel pas dels vehicles, aquest efecte és intermitent, però continu en el 
temps.  

Com qualsevol procés constructiu, les infraestructures han comportat una compactació i 
impermeabilització del sòl, amb la disminució que això comporta en la recàrrega del aqüífers 
(aigües subterrànies), en augmentar l’escorrentia superficial i disminuir la infiltració de les 
aigües plujanes, tot i que gran part d’aquestes es recollida als laterals de les pròpies vies. 

En aquest sentit, el pas dels vehicles suposa, donades les pèrdues que alguns dels mateixos 
tenen d’olis i combustibles, que queden dipositats sobre els vials, que quan es produeixen 
precipitacions, la superfície de la carretera sigui netejada per la pluja, amb la contaminació 
dels sòls per infiltració als vorals de l’aigua amb les restes d’aquests olis i combustibles. 

Pel que fa a la contaminació lumínica, la pròpia presència de les infraestructures en provoca un 
augment, a conseqüència de la il·luminació viària i del pas dels vehicles. Tot i això, cal tenir 
present que les baixes intensitat de trànsit que presenten les carreteres de la Selva de Mar 
limita molt aquest impacte. 

 

3.3.5.2. Medi biòtic 

En quant al medi biòtic, els impactes més important es centren en l’afectació sobre la 
vegetació, ja que la construcció de les carreteres suposen una eliminació de la vegetació 
existent. Per altra banda, també es dóna una afectació sobre la fauna, sobretot pel que fa a 
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petits mamífers, d’una banda per l’efecte barrera que suposen les infraestructures i per altre 
pel risc d’atropellament que hi ha en un espai tant important faunísticament parlant com és el 
Cap de Creus. Malgrat això, no es disposen de dades quantitatives referents al nombre 
d’atropellaments de fauna que s’ha donat a les carreteres de la Selva de Mar, ni de punt 
conflictius en aquest sentit de la xarxa viària. En el punt 3.2.10.2.: Atropellaments en l’apartat 
de biodiversitat del present document, es fa referència a algunes espècies que s’han localitzat 
atropellades en les carreteres del municipi.. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que les infraestructures viàries presents al municipi són 
de reduïdes dimensions pel que fa a l’ample dels vials, amb un carril en cada sentit, així com 
uns vorals molt reduïts. Aquests fets limiten considerablement el risc d’atropellament per a la 
fauna. 

Indirectament també cal tenir present el risc d’incendi, que molt sovint sol anar relacionat amb 
el pas de vehicles per una carretera. La climatologia i les característiques de La Selva de Mar 
no són favorables a evitar el risc i la propagació d’incendis que es poden ocasionar per mals 
hàbits prop de carreteres (llençar cigarretes mal apagades, acumulació de brutícia vegetal i 
altres prop de la via, etc.). 

 

3.3.5.3. Paisatge 

El medi perceptual és un medi que normalment resulta afectat de manera destacable en gran 
part de les infraestructures viàries, tant durant la construcció com durant el seu funcionament, 
sobretot arran de l’impacte visual que causen les estructures lineals en el paisatge. 

En les infraestructures viàries del municipi de la Selva de Mar, aquest impacte també es dóna, 
però el fet de que no hi hagi infraestructures de grans dimensions, i que les existents s’adaptin 
en gran mesura a la orografia del territori, fan que aquest impacte es redueixi de forma 
significativa. Amb tot, cal tenir en compte que el paisatge del Cap de Creus és d’un alt valor 
per les seves qualitats històrics, estètiques, ecològiques. 

 

3.3.5.4. Medi socioeconòmic 

Si para l’antenció en l’ocupació del territori, el traçat de les infraestructures viàries es 
considera adequat, considerant la remodelació (de la seva nova dimensionació) de la GIV-6121 
que connecten la Selva de Mar amb El Port de la Selva. 

Així mateix les infraestructures viàries de la xarxa viària, també presenten una vialitat 
correcta, tot i que les seves dimensions fan que no hi puguin circular dos vehicles, un en cada 
sentit, en alguns dels seus punts, i que en trobar-se, aquests s’hagin d’alternar. 

En resum doncs, tant la GIV-6121 com la via local que va al Monestir de Sant Pere de Rodes, 
presenten un impacte moderat-compatible pel que fa als medis físic, biòtic i perceptual, 
sobretot per la seva adaptació a la morfologia del territori i a les seves dimensions, però alhora 
també fa que aquestes vies presentin un impacte moderat-sever pel que fa la seguretat de les 
persones. En darrer punt, i potser el que té més importància, cal destacar l’importancia de la 
remodelació de la carretera GIV-6121 que farà que aquest últim punt passi de la situació 
actual de moderat a sever a compatible, ja que es faran dos vials, un per a cotxes i un altre 
per a bicis i vianants.  
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3.3.6. Mobilitat no motoritzada 

Aquest punt, analitza aquella mobilitat no motoritzada al municipi, excepte aquella realitzada 
per la xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals, tractats a l’apartat 3.1.8 
d’aquest document. Així, aquest punt tracta per una banda la xarxa de carrils bici existents, ja 
sigui al nucli o com a part d’una xarxa municipal o intermunicipal, i per altra banda aquelles 
parts del nucli que estableixen prioritats de pas per als vianants. 

3.3.6.1. Xarxa de carrils bici 

Una alternativa a la mobilitat motoritzada és la bicicleta, que es fa servir per desplaçaments 
mitjans i alhora de practicar esport. La bicicleta com a mitjà de transport és una modalitat que 
va a l’alça és econòmica, sostenible i saludable. 

Al propi nucli de la Selva de Mar no hi ha cap espai habilitat com a carril bicicleta. Aquest fet, 
juntament amb la morfologia del nucli, amb carrers que presenten pendents elevats, i en molts 
casos estrets i amb un ferm que presenta unes característiques poc adients per moure’s en 
bicicleta, fan que el nombre de desplaçaments amb bicicleta pel nucli siguin escassos. 

Per altra banda, tot i que en l’àmbit del terme municipal tampoc hi ha cap xarxa de carrils 
bicicleta especialment condicionats, està en projecte la construcció d’un nou vial paral·lel a la 
carretera intramunicipal GIV-6121 apte per a bicis i vianants, ja que molta gent es pot 
desplaçar en bici per anar al Port de la Selva, ja que es un tram curt i bastant planell i 
contribuir positivament a la sostenibilitat de la zona,. 

També, el Cap de Creus han esdevingut en els darrers anys un punt de molta importància pel 
que fa al turisme actiu relacionat amb les bicicletes de muntanya, fet que ha propiciat que 
s’estableixin diverses rutes cicloturístiques.  

 

3.3.6.2. Prioritats de pas als vianants 

Tot i que en l’anàlisi de la mobilitat obligada intraurbana s’ha detectat un nombre molt reduït 
de desplaçaments a peu (categoria altres de la figura 3.3-12) és de preveure que per als 
desplaçaments no obligats el nombre de desplaçaments a peu augmenti considerablement. En 
aquest sentit cal tenir en compte que els visitants que rep la Selva de Mar, sobretot durant el 
període estival, utilitzen els aparcaments de l’entrada i es mouen pel nucli a peu. 

Així doncs, serà important l’adaptació del nucli urbà a les necessitats dels vianants i la 
priorització d’aquests en la mobilitat municipal. Les dimensions del nucli urbà fa que les 
distàncies de desplaçament, tant dels ciutadans per acudir a la major part de serveis, com dels 
visitants per acudir als principals punts d’interès, siguin molt reduïdes. Els principals 
recorreguts dels vianants per l’interior del nucli ressegueixen els carrers del nucli. 

En aquest darrer sentit, el municipi de la Selva de Mar, en disposar actualment d’un 
planejament del 2006, en forma de text refòs, disposa dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada que estableix el reglament de la llei d’urbanisme. 
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3.3.7. Riscos ambientals relacionats amb les activitats antròpiques. Transport 
de mercaderies perilloses 

El Pla especial d’emergències per a accidents en el transport de mercaderies perilloses per 
carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) que va ser aprovat l’any 1999, actualment es 
troba en tràmit d’homologació, no preveu cap actuació específica ni destaca el municipi de la 
Selva de Mar ni les seves infraestructures viàries, com a punts a destacar pel que fa a les 
mercaderies perilloses.  

Un dels objectius principals d’aquest pla és garantir una resposta ràpida i eficaç davant els 
accidents que involucren mercaderies perilloses. Aquesta actuació es dirigeix a minimitzar els 
possibles danys a les persones, als béns i al medi ambient. D’altra banda, el TRANSCAT també 
conté una anàlisi de flux de les mercaderies perilloses que circulen per les principals vies 
catalanes. A partir d’aquesta anàlisi la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil 
(DGESC) ha determinat quins municipis tenen més risc i, per tant, han d’elaborar el 
corresponent Pla d’actuació municipal (PAM). 

En definitiva, l’anàlisi de flux del TRANSCAT ha permès conèixer les zones de Catalunya on el 
risc associat al transport de productes perillosos és més elevat. 

Un cop homologat els diferents municipis afectats pel hauran de determinar, entre d’altres: 

• Les rutes de mercaderies perilloses al municipi 

• Les vies d’ordenació de trànsit de mercaderies perilloses, si n’hi ha 

• Zones d’aparcament 

• Els fluxos de mercaderies perilloses i els tipus de mercaderies transportades 

• Àrees o sectors d’afectació i elements vulnerables 

Segons el TRANSCAT els tipus d’accidents es classifiquen en diferents categories: 

• Categoria 0: Accidents (i incidents) en què el contingut no ha quedat afectat, ni pot 
quedar-hi. 

• Categoria 1: Accidents en els quals el contingut ha quedat afectat o pot quedar-hi, però no 
hi ha afectació greu a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi ambient. 

• Categoria 2: Accidents que malgrat són o poden ser importants, només poden afectar les 
persones, els béns i el medi ambient de l’entorn immediat. 

• Categoria 3: Accidents que a més de l’entorn immediat puguin afectar altres zones més 
enllà de l’entorn immediat, incloent nuclis urbans o zones d’especial interès ambiental. 

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

Per altra banda la resolució IRP/4266/2006 de 21 de desembre, per la qual s’estableixen 
restriccions de circulació durant l’any 2006, no imposa cap tipus de restricció específica a les 
carreteres de La Selva de Mar a causa del transport de mercaderies perilloses en les carreteres 
que transcorren pel municipi, a banda de les restriccions generals a nivell català per aquest 
tipus de transport. 
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B. Diagnosi estratègica de la mobilitat 

3.3.8. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi Estratègica 

Dependència exclusiva de la GI-V-6121 

- La GI-V-6121 és la única via d’entrada al municipi i al nucli 

 

La Selva de Mar, municipi importador de desplaçaments 

Desplaçaments obligats cap al municipi Desplaçaments obligats des del municipi 

Per motiu de treball 
15                                                          27,3% 
Punts d’origen 
- Alt Empordà                                            13% 
- Resta Catalunya                                       87% 

Per motiu de treball 
40                                                           72,7% 
Punts de destí 
-Alt Empordà                                              60% 
- Resta Catalunya                                        40% 

Per motiu d’estudi 
4                                                            42,9% 
Punts d’origen 
- Alt Empordà                                             0% 
- Resta Catalunya                                    100% 

Per motiu d’estudi 
3                                                             57,1% 
Punts de destí 
-Alt Empordà                                                0% 
- Resta Catalunya                                      100% 

Totals 
 19                                                          31% 

 
 
 
 
 
la Selva de Mar 

Totals 
 43                                                             69% 

 

Carreteres amb una intensitat de trànsit baixa 
 

- Xarxa de carreteres supramunicipal, de la Selva de Mar i el seu entorn. 

Ctra. Estació PK 
estació 

IMD %VP  Any 

GI-V-6121 De la Selva de Mar al Port de la Selva - 1.510 14,20% 2006* 
PK: Punt Kilomètric. 
%VP: Percentatge de vehicles pesants. 
* Dades de la Diputació de Girona. 
 
Font: Dades d’aforaments, Direcció General de Carreteres.  

- Segons les dades la intensitat de trànsit és baixa, però cal destacar que no es disposa 
de dades molt recents, ni de comparatives entre els mesos estivals, amb una gran 
afluència de visitants, i la resta de l’any. 

 

Molt elevat índex de motorització, en destaca el nombre de camions i furgonetes 
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Desplaçaments amb saldo negatiu degut als realitzats per motius de treball 

- Els desplaçaments totals atrets (19) són inferiors al total de desplaçaments generats 
(43) sobretot donats els desplaçaments realitzats per motius de treball. El saldo en 
els desplaçaments per motius d’estudi, en la població a partir de 3 anys, és negatiu, 
amb 1 desplaçament de més atret que no pas generat, però els desplaçaments atrets 
permotiu d’estudi podrien considerar-se com a desplaçament no obligat. Amb tot, el 
nombre de desplaçaments obligats per motius de treball són molts superiors, i 
aquests presenten un saldo global negatiu en 35 desplaçaments, amb més 
desplaçaments generats que atrets.  

Nombre de desplaçaments totals generats i atrets, per motius de treball i estudi. 
La Selva de Mar, any 2001 
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Els mitjans individuals de transport, els més utilitzats 

 

- Els desplaçaments obligats per motiu d’estudi i treball es realitzen majoritàriament 
amb mitjans individuals (cotxe, moto o bicicleta), sobretot pel que fa als 
desplaçaments fora del municipi, mostrant una gran dependència dels desplaçaments 
realitzats en cotxe o motocicleta per motius de treball. 

Desplaçaments supramunicipals                    Desplaçaments intramunicipals 
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La Selva de Mar presenta una bona solució al complex tema de l’aparcament de 
vehicles 

- Degut a la dificultosa mobilitat i disponibilitat d’espai dins del nucli urbà de la Selva 
de Mar, i ja que les condicions ho permetien, es va optar per la col·locació d’una 
tanca que impedeix l’entrada i estacionament de vehicles a dins del nucli (exceptuant 
a els veïns) en la franja horària de 18:00h a 6:00h, i es disposa d’un ampli 
aparcament d’unes 400 places just a l’entrada al nucli. 

 

Transport públic sobretot per als mesos d’estiu, però de baixa utilitat per la 
població local 

- El servei de transport públic, ofert per la companyia SARFA SL., amplifica la seva 
freqüència i destinacions sobretot de cara al període estival. Connectant el municipi 
amb altres municipis propers, i les principals capitals de comarca properes, així com 
Barcelona, i amb les estacions de tren properes (Llancà, Figueres).  

 

Impactes ambientals moderats-compatibles de les  
infraestructures viàries, malgrat l’alta qualitat dels espais per on aquestes 

discorren 

- La GI-V-6121, del Port de la Selva a la Selva de Mar presenta un impacte moderat-
compatible pel que fa als medis físic, biòtic i perceptual, sobretot per la seva 
adaptació a la morfologia del territori i a les seves dimensions. Aquesta característica 
però, també fa que aquesta via presenti un impacte sever pel que fa la seguretat de 
les persones. En aquest cas ja està en marxa un projecte que reformi i adeqüi la via a 
les seves necessitats. 

 

Absència de carrils bici i baixa presència de zones de prioritat de pas de vianants 

- Al propi nucli de la Selva de Mar no hi ha cap espai habilitat com a carril bicicleta. 
Aquest fet, juntament amb la morfologia del nucli, amb carrers que presenten 
pendents elevats, i en molts casos estrets i amb un ferm que presenta unes 
característiques poc adients per moure’s en bicicleta, fan que el nombre de 
desplaçaments amb bicicleta pel nucli siguin escassos. 

- Per desplaçaments intraurbans, a la Selva de Mar hi ha un elevat nombre de 
desplaçaments en bicicleta que es realitzen per motius de mobilitat, per motius 
d’esbarjo i gaudi. Aquests desplaçaments es realitzen actualment per la carretera 
GIV-6121, la qual, donades les seves dimensions, no presenta les condicions més 
adients per aquests tipus de desplaçaments, suposant un risc alt pel que fa a la 
seguretat de les persones, risc però, que donada la velocitat reduïda dels vehicles que 
hi circulen no s’ha vist reflectit en accidents a remarcar. Aquest fet, però, es veurà 
pal·liat per la propera remodelació d’aquesta carretera, la qual incorporarà un carril 
bicicleta i peatonal de forma paral·lela al traçat de la mateixa. 

- La Selva de Mar i la resta de la península del Cap de Creus han esdevingut en els 
darrers anys un punt de molta importància pel que fa al turisme actiu relacionat amb 
les bicicletes, ja siguin de muntanya o de carretera, fet que ha propiciat que 
s’estableixin diverses rutes cicloturístiques. Com a mínim s’han detectat 3 rutes 
diferents: 

• De Cadaqués al Port de la Selva i a Selva de Mar. 
• Selva de Mar - El Port de la Selva – Perafita. 
• Selva de Mar – Monestir de Sant Pere de Rodes. 
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Absència de riscos ambientals destacables associats al transport de mercaderies 
perilloses 

- El Pla especial d’emergències per a accidents en el transport de mercaderies 
perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), no preveu cap actuació 
específica ni destaca el municipi de la Selva de Mar ni les seves infraestructures 
viàries, com a punts a destacar pel que fa a les mercaderies perilloses.  

- Per altra banda la resolució IRP/4266/2006 de 21 de desembre, per la qual 
s’estableixen restriccions de circulació durant l’any 2006, tampoc imposa cap tipus de 
restricció específica a les carreteres del Port de la Selva a causa del transport de 
mercaderies perilloses, a banda de les restriccions generals a nivell català per aquest 
tipus de transport. 

 

3.3.8. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

Els impactes ambientals de les infraestructures viàries existents són compatibles 

Possibilitat de restringir l’accés de vehicles en el nucli urbà dins una franja horària 

Gran aparcament públic i gratuït a l’entrada del poble. 

Cada any disminueixen les places d’aparcament a l’interior del municipi, cosa que afavoreix la 
mobilitat peatonal 

El nombre d’accidents a les carreteres és baix 

 

Punts febles 

Dependència total de la GI-V-6121 

La mobilitat interna pel nucli presenta elevades dificultats 

Molt elevat índex de motorització 

La carretera GI-V-6121, presenta una elevada mobilitat peatonal i amb bicicleta, la qual cosa fa 
augmentar el risc d’accident 

El traçat actual de la carretera n’augmenta la seva perillositat per a les persones 

Transport públic inadequat a les necessitats de la població 

 

Oportunitats 

Rehabilitació de la carretera GI-V-6121 i la construcció d’un petit vial paral·lel adequat per 
bicicletes i vianants 

Amb la disminució de les places d’aparcament, la població augmenta el seu atractiu turístic i 
afavoreix la mobilitat a peu 
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Amenaces 

Augmenta el nombre de desplaçaments interns amb vehicle privat 

Dependència dels vehicles privats pels desplaçaments intermunicipals 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

L’aparcament 

Transport escolar pels nens del poble 

Característiques de la població 

 

Punts febles- Amenaces 

Manca de senyalització viària en alguns indrets (creuament de la carretera a Sant Pere de Roda) 

Quan s’edifiqui l’actual aparcament, les places pels cotxes disminuiran 

Cotxes mal aparcats que destorben en el nucli urbà 

 

3.3.9. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat 

• Potenciar el transport públic. 
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3.4. Balanç de l’aigua 

A. Memòria descriptiva 

En aquest apartat s’avalua l’estat actual relatiu a la gestió de l’aigua de la Selva de Mar, des 
de la seva captació passant pel seu ús i finalment al seu abocament. 

Cada cop més l’aigua potable és un recurs escàs i al mateix temps imprescindible per al 
desenvolupament. Per aquests motius fa que hi hagi una extensa legislació i control per part 
dels organismes competents. 

Com a normatives vigents hi ha un marc dividit pel marc legal europeu, l’estatal i l’autonòmic. 
Dins el marc europeu hi ha la Directiva 76/464 relativa a disminuir substàncies perilloses en el 
medi aquàtic. Les Directives 75/440, 79/869 i 80/68 en referència a la qualitat de l’aigua per 
consum humà. La directiva 80/68 sobre la qualitat de les aigües subterrànies. La Directiva 
70/160 sobre normatives d’aigües de bany. La Directiva 91/271 sobre aigües residuals 
urbanes. La Directiva 91/676 sobre contaminació de nitrats. La Directiva 86/278 sobre l’ús de 
fangs en agricultura. 

A nivell estatal tenim la Ley 29/85 d’aigües. El RD 1138/1990 sobre qualitat i control d’aigües 
de consum públic. El RD 606/2003 sobre domini públic. 

A nivell autonòmic ens regula la Llei 17/87 refosa pel decret 1/98. La Llei 5/1990 sobre 
infraestructures hidràuliques. La Llei 6/1999 sobre ordenació, gestió i tributació de l’aigua. El 
Decret 188/199 de regulació de les deduccions sobre la tributació sobre l’aigua. La Llei 5/1981 
de tractament i abocaments d’aigües residuals. La Llei 19/91 sobre la reforma de la junta de 
sanejament. El Decret 320/1990 sobre el cànon de sanejament. La llei 7/1994 i el decret 
83/1996 que regula l’abocament d’aigües residuals. El decret 130/03 on es reglamenten els 
serveis públics de sanejament. La Llei 6/99 d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

L’Agència Catalana de l’Aigua és l’ens responsable del sanejament i abastament el alta, és a 
dir, fora de l’àmbit municipal i executa de policia del domini públic hidràulic i les seves zones 
d’influència. A més és el responsable de l’atorgament de les autoritzacions i les concessions, 
així com de l’administració i control dels aprofitaments hidràulics, el control de la qualitat i la 
quantitat de les aigües. També de la promoció, construcció i explotació de les obres 
hidràuliques competència de la Generalitat i la determinació de les zones inundables entre 
d’altres. 

Pel que fa a l’administració local aquesta té competències en l’abastament domiciliari o 
abastament en baixa, el sanejament dins del municipi o sanejament en baixa i el control 
sanitari de les aigües residuals. No obstant això els municipis poden no exercir directament 
aquesta funció i contractar a una empresa de gestió del servei de subministrament domiciliari 
d’aigua.  

 

3.4.1. Abastament d’aigües 

Pel que fa a la gestió de l’aigua en el municipi de la Selva de Mar, actualment qui en fa el 
subministrament és l’empresa Sorea a través de la concessió administrativa que té delegat 
l’ajuntament del Port de la Selva. I és que fins ara el nucli de la Selva de Mar a estat tractat 
com una urbanització més dins la xarxa del Port de la Selva, fins el punt que els preus públics 
que s’acordaven dins l’organ competent de l’ajuntament del Port de la Selva tenien la mateixa 
incidència respecte a aquest servei també dins el municipi de la Selva de Mar. Aquesta situació 
s’ha mantingut fins la data per qüestions d’operativitat, fins que ara la intenció de normalitzar 
la situació portarà a realitzar diversos passos fins a constituir un servei propi i autònom, amb 
control directe des de l’ajuntament de la Selva de Mar.  

És la mateixa empresa Sorea qui en té la capacitat de subministrament en alta i del control de 
clorificació. Històricament una de les característiques de les captacions en aquesta zona és la 
salinització dels pous a causa de la intromissió de les aigües de mar i també les concentracions 
de ferro. 
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Al terme municipal existeixen diversos abastaments d’aigua (legalitzats, o no, mitjançant fonts 
pròpies, tant destinats a ús agrícola com domèstic, i també en casos d’habitatges aïllats.). 

 

3.4.1.1. Captació, potabilització, distribució i subministrament 

Com s’assenyala en l’anterior apartat, fins aquest any 2007, Sorea ha portat de manera 
conjunta la gestió de l’aigua dels municipis del Port de la Selva i la Selva de Mar a través de la 
concessió administrativa que des de l’ajuntament del Port de la Selva es fa. Enguany però, 
s’està treballant per canviar amb aquesta dependència. Per aquest motiu la Selva de Mar ha 
construït una nova captació a la zona de Sant Sebastià a la cota 85, amb uns 170 m de 
fondària i amb un aforament de 22.500 l/h. I un dipòsit de capacitat per a 300m3. Aquest pou 
es connectarà amb la xarxa que duu al Port de la Selva i s’obtindrà un enllaç en alta que 
permetrà abastir en les dues direccions. Amb aquest nou pou, la Selva de Mar passarà a tenir 
una xarxa pròpia gestionada en forma de concessió administrativa, probablement Sorea. En 
quant als abonats de la xarxa d’aigua potable el nombre total d’altes a la Selva de Mar sumen 
un total de 248. 

Aquest fet a més comportarà més seguretat en l’abastament de la Selva de Mar i al Port de la 
Selva donat que s’incorporarà un nou punt de subministrament i un nou dipòsit, tot plegat 
enllaçat amb l’actual xarxa que arriba al nucli. 

Paral·lelament a aquesta obra de construcció del pou i del dipòsit al costat del cementiri, 
també es realitzarà la instal·lació d’una nova canonada de 160mm que travessarà 
pràcticament tot el nucli de la Selva de Mar i que substituirà en alguns trams l’actual canonada 
principal de 60mm de fibrociment, alhora que permetrà instal·lar hidrants amb les condicions 
de diàmetre i volum d’aigua i pressió que determina la llei. Amb aquesta mesura les activitats 
que estiguin subjectes a la instal·lació d’hidrants segons normativa podran justificar que a poca 
distància tenen aquests servei. 

Fotografia3.4-1: Dipòsit Alt (2.130 m3) 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

El punt de cloració es realitza al dipòsit Alt de capacitat 2.130m3 i que dona servei tant a la 
Selva de Mar com al Port del a Selva. La canonada que arriba fins al dipòsit provinent dels 
pous és de 300mm de fibrociment, mentre que la majoria de distribució en baixa és de 
diàmetres variables majoritàriament també de fibrociment. 
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3.4.1.2. Qualitat de l’aigua de l’abastament 

Les empreses subministradores han de dur a terme les corresponents analítiques de l’aigua 
d’abastament, atenen als criteris fixats per la legislació vigent per a la població, tot oferint les 
garanties sanitàries pertinents. 

En el cas de Sorea, s’annexen els resultats del mostreig realitzat a la xarxa del Port de la Selva 
– La Selva de Mar en data de 13 de novembre de 2006. Es tracta d’una mostra complerta 
realitzada pel laboratori autoritzat de l’empresa Aigües de Barcelona. Les determinacions in 
situ eren d’una temperatura de 16.0 ºC i de clor residual lliure de 0.64 mg Cl2/l. 

 

1) L’abreviatura AP es refereix a l’apartat de l’annex I del RD 140/2003 (B.O.E. 45/03) 

2) Els valors paramètrics mínims i màxims admesos pel RD 140/2003 de 07/02/03 (B.O.E. 
45/03) i pel Pla de Vigilància Sanitària de Catalunya de juny de 2005 

Taula 3.4.1: analítica de la xarxa d’aigua potable de la Selva de Mar – El Port de la Selva 

Paràmetres <AP V. Paramètric Max. Resultat Unitats 
Paràmetres micobiològics 
Rec.Escherichia Coli B-glucuronidasa  A 0 0/100 ml 
Rec.Enterococcus A 0 0 UFC/100 ml 
Rec.Clostr.perfringens A 0 0 UFC/100 ml 
Rec.Bacteries coliformes C 0 0/100 ml 

Paràmetres físico-químics 
Antimoni B.1 5,0 <2,00 µg/l 
Arsènic dissolt B.1 10 2,0 µg/l 
Benzè B.1 1,0 <0,2 µg/l 
Benzo pirè B.1 0,010 <0,007 µg/l 
Bor dissolt B.1 1,0 <0,25 mg/l 
Cadmi dissolt B.1 5,0 <1,00 µg/l 
Cianur B.1 50 <10 µg/l 
Coure dissolt B.1 2000 <10 µg/l 
Crom dissolt B.1 50 < 0,5 µg/l 
1,2-Dicloroetà B.1 3,0 <0,100 µg/l 
Fluorur B.1 1,5 0,110 mg/l 
HPA (Suma)(1) B.1 0,10 <100 µg/l 
Benzo(b) fluorantè B.1 -- <7 ng/l 
Benzo(ghi)perilè B.1 -- <30 ng/l 
Benzo(k)fluorantè B.1 -- <3.0 ng/l 
Indè(1,2,3-cd)pirè B.1 -- <30 ng/l 
Mercuri B.1 1,0 <0,05 µg/l 
Crisè B.1 -- 0<150 ng/l 
Níquel dissolt B.1 20 < 5,00 µg/l 
Nitrat B.1 50 < 8,13 µg/l 
Dibenzò antracè B.1 10 <10 ng/l 

Organoclorats 
Aldrin B.1 0,03 <0,015 µg/l 
Dieldrin B.1 0,03 <0,015 µg/l 
Heptaclor epòxid B.1 0,03 <0,015 µg/l 
Heptaclor epòxid B.1 0,03 <0,0150 µg/l 

Plaguicides 
Gamma-HCH B.1 0,10 <0,030 µg/l 
Pirimicarb  0,10 <0,010 µg/l 
Alaclor B.1 0,10 <0,040 µg/l 
Chlorpyrifos B.1 0,10 <0,0450 µg/l 
Endosulfan I B.1 0,10 <0,03 µg/l 
Etazachlor B.1 0,10 <0,040 µg/l 
Metolachlor B.1 0,10 <0,0350 µg/l 
Endosulfan II B.1 0,10 <0,035 µg/l 
Desetilatrazinba  0,10 <0,025 µg/l 
Desisopropilatrazina  0,10 <0,025 µg/l 
Dichlobenil  0,10 <0,025 µg/l 
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Taula 3.4.1: analítica de la xarxa d’aigua potable de la Selva de Mar – El Port de la Selva 

Paràmetres <AP V. Paramètric Max. Resultat Unitats 
Ethofumesate  0,10 <0,04 µg/l 

Triazines 
Simazina B.1 0,10 <0,0250 µg/l 
Atrazina B.1 0,10 <0,0250 µg/l 
Terbutilazina B.1 0,10 <0,03 µg/l 
Metribuzina B.1 0,10 <0,010 µg/l 
Prometrina B.1 0,10 <0,015 µg/l 
Terbutrina B.1 0,10 <0,040 µg/l 
Cianazina B.1 0,10 <0,040 µg/l 
Crom dissolt C 50 <5 µg/l 
Plom dissolt B.1 25 <5 µg/l 
Seleni dissolt B.1 10 <2,0 µg/l 
THMs  B.1 150 10,3 µg/l 
Triclorometà (Cloroform) B.1 -- <50,0 µg/l 
Bromodiclorometà B.1 -- 3.63 µg/l 
Dibromoclorometà B.1 -- <0.54 µg/l 
Bromoform B.1 -- 5,88 µg/l 
Tricloroetè + Tetracloroetè B.1 10 <0,6 µg/l 
Tricloroetè B.1 -- <0,1 µg/l 
Tetracloroetè B.1 -- <0,50 µg/l 
Alumini dissolt C 200 <25 µg/l 
Amoni C 0,50 <0,150 mg/l 
Clorur C 250 62 mg/l 
Color C 15 <2,0 mg Pt-Co/l 
Conductivitat a 20º C 2500 375 µS/cm 
Ferro dissolt C 200 39 µg/l 
Manganès dissolt C 50 <4,00 µg/l 
Argent dissolt C -- <2 µg/l 
PH (a 25º C) C 9,5 7,00 unit de PH 
Sodi dissolt C 200 42,4 mg/l 
Sulfat C 250 31,9 mg/l 
Terbolesa C 1 <0,33 UNF 
Font:Laboratori Aigües de Barcelona 

 

3.4.1.3. Usos i consums d’aigua per sectors 

Com ja s’ha dit anteriorment l’ordenança reguladora de la taxa sobre el servei d’aigua a La 
Selva de Mar bé determinada per la que està aprovada per l’ajuntament del Port de la Selva. 

En la darrera modificació de tarifes s’acordà elevar a la Comissió de Preus de Catalunya el que 
consta en la següent taula. 

 

Taula 3.4-2: Taxa del subministrament d’aigua 

Ús aigua Concepte trams cost €/ m3 mes 

Domèstic Fins al mínim 10 m3 0,2164 

  11-20 m3 0,3562 

  21-30 m3 0,5177 

 Excés >31 m3 0,8706 

    

Industrial Fins al mínim 10 m3 0,3444 

  11-40 m3 0,3753 

  41-100 m3 0,4466 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  147 

Taula 3.4-2: Taxa del subministrament d’aigua 

Ús aigua Concepte trams cost €/ m3 mes 

  101-130 m3 0,5494 

  Excés 131 m3 0,6964 

    

 
conservació 
comptador 

fins a 13 mm 0,51 

  de 15 i 20 mm 0,79 

  de 25 i 30 mm 1,31 

  més de 30 mm 2,62 

 Alta  90 

 Rec Sob. urb  0,1202 

 IVA Aigua  7% 

 IVA Comptador  16% 

Font: Ajuntament del Port de la Selva 

 

A banda de l’ordenança municipal i de les seves bonificacions si hom determina escassetat 
econòmica també es poden sol·licitar ampliacions dels trams del cànon de l’aigua tal i com 
s’estableix per Llei. Amb aquesta ampliació s’afegiran 3m³ mensuals per persona als límits de 
consum d’aigua establert per la Llei, estipulat en 10 m3. 

També poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua les unitats familiars amb 
persones amb grau de disminució superior al 75% que computaran com a dues persones. 

La distribució del consum d’aigua potable posada a xarxa la es pot diferenciar en 3 sectors. Per 
un costat l’industrial, per l’altra el municipal i finalment el sector domèstic. En el cas de la 
Selva de Mar la companyia d’aigües no té diferenciat el consum municipal , mentre que el 
consum industrial no existeix, per tant s’ha obviat aquesta estadística donat que tots estan 
agrupats dins el sector domèstic. 

Si s’agafa com a referència els consums dels darrers 5 anys agrupats per mesos, es pot 
observar la importància de l’estacionalitat i per altra costat i segons les dades estudiades, el 
lleuger increment que es situa al voltant d’un 5 % anual durant els darrers cinc anys. 

Figura 3.4-1: Evolució mensual acumulat del consum en m3 subministrats a la xarxa. El Port 
de la Selva i La Selva de Mar. Període 2002-2006. 
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Font: Sorea, sociedad regional de abastecimiento de aguas, SA 
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Per finalitzar el punt d’abastament d’aigües en el municipi, es presenten els resultats de les 
preguntes relacionades amb l’abastament d’aigua de l’enquesta de participació, la qual es creu 
que complementarà tota la informació que s’ha donat fins el moment. Els resultats són el 
següents: 

Figura 3.4-2: Té problemes amb l'abastament de 
l'aigua potable? 
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55%
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0%

Mai
Ocasionalment
Sempre
NS/NC

 

Figura 3.4-3: Té problemes amb la qualitat 
de l'aigua potable? 
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Els resultats anteriors de l’enquesta de participació mostren que en el municpi hi ha Problemes 
ocasionals amb l’abastament d’aigua potable, ja la que La meitat de la població enquestada reconeix 
que ocasionalment té problemes amb l’abastament de l’aigua potable mentre que l’altre meitat diu 
que no en té mai. Per norma general hi ha pocs problemes amb la qualitat de l’aigua potable. La 
majoria dels enquestats assegura que no té mai problemes amb la qualitat de l’aigua potable. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

 

3.4.1.4. Pèrdues 

En totes les xarxes d’aigua hi ha un desfasament entre els volums d’aigua posats a la xarxa 
respecte els volums facturats. En el cas de La Selva de Mar s’ha analitzat els resultats dels 
darrers anys de forma mensual. 

Cal recordar que les pèrdues es poden ocasionar per varis motius. De manera accidental per 
rebentades a la xarxa pública; pel buidat de trams de tuberia per a reparacions; pèrdues 
donades pel mateix estat actual de la xarxa, petites rebentades, o escapaments que estan 
repartides per tota la xarxa subterrània i que no són prou grans com per localitzar-les 
fàcilment. També existeixen els volums d’aigua que passen pel comptador sense que quedin 
registrats, son els anomenats subcontatges, és a dir petits passos d’aigua, que pel petit cabal 
que passa son insuficients com per fer voltar el marcador. I finalment també es poden incloure 
les possibles ocasions en que es pugui disposar dels hidrants. Finalment també s’inclourien les 
possibles connexions fraudulentes no detectades. 
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Figura 3.4-4: Volums d’aigua posats en xarxa, registrats i percentatge de pèrdues. 
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Font: Sorea, sociedad regional de abastecimiento de aguas, SA 

 

A la Selva de Mar la xarxa té un nivell per sobre del que es considera acceptable (20%) pel 
que fa a les pèrdues, situant-se en una mitjana per sobre del 30,44% si tenim en compte les 
dades del 2002 fins al primer trimestre del 2007. Ja s’ha comentat que la xarxa de la Selva de 
Mar i també la del Port de la Selva provenen d’una infraestructura de fa anys construïda 
bàsicament de fibrociment. La gran majoria de pèrdues provenen majoritàriament de l’estat 
actual de la xarxa i no es localitzen en uns punts en concret sinó que està repartit per tota la 
xarxa. Cal realitzar inversions en la substitució de canonades velles de fibrociment per altres 
de PVC o polietilè. La mesura de canviar comptadors per altres models més eficients també pot 
repercutir en l’eficiència tot i que percentualment en menor escala. 

 

3.4.1.5. Fonts 

A la Selva de Mar les fonts estan assenyalades en el Pla General; hi ha dues fonts que punxen 
directament de la xarxa pública ,per tant el control de la seva analítica és igual que la pròpia 
de la xarxa. Per altra costat hi ha la Font dels Lledoners, una font on s’aplega gran quantitat 
de gent d’arreu a recollir aigua amb garrafes. Aquesta font no té cap tractament constant, 
puntualment es llença dins la mina una pastilla de clor que és del tot insuficient per la 
quantitat d’aigua emergent, a més les dosificacions no son les establertes. L’anàlisi de control 
de l’aigua d’aquesta font la realitza l’empresa Sorea i si bé els paràmetres analitzats 
compleixen les especificacions del RD 140/2003, pel que fa a la presència de clor és inexistent. 
Altres fonts a destacar son la Font de Mollor i la Font Santa. Val a dir que en cap cas el 
percentatge de nitrats és cap inconvenient en el municipi en tota la zona del Cap de Creus. 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  150 

Fotografia 3.4.-2: Font dels Lledoners. La Selva de Mar 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

3.4.1.6. Pous 

Al municipi de la Selva de Mar hi ha un total de 6 captacions legalitzades al registre de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, tot i que pot ser que n’hi hagin més però que no estiguin 
convenientment registrades. La majoria de captacions es destinen a usos de reg agrícola, 
seguit pels domèstics amb les seves variants d’usos. 

Taula 3.4-3 : Registre d’aigües de l’ACA sobre volum d’aigua concedit. 

Ús Número de captacions Volum màx. Anual en m3 

AGRÍCOLA 3 10764 

REG AGRÍCOLA I DOMESTIC 1 4306 

REG I AGRÍCOLA 1 1500 

REG I DOMESTIC 1 15136 

Font: ACA 2007 

Totes les captacions es troben en l’anomenada Conca del Cap de Creus i les seves rieres. 

 

3.4.2. Aigües residuals 

Les Aigües residuals: són les aigües utilitzades que, procedents d’habitatges, instal·lacions 
comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s’aboquen, a vegades amb aigües 
d’altra procedència, als sistemes comunitaris de sanejament o a les lleres públiques. 

Durant l’any 2005 l’Agència Catalana va aprovar provisionalment el programa de sanejament 
d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005). Aquest és un instrument de la planificació 
hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya i que té com a objecte la 
definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús 
urbà de l’aigua amb l’objectiu d’assolir els objectius d’aigües residuals Industrial 2003 (PSARI 
2003) s’emmarca inicialment entre la Directiva 91/271 CEE sobre sanejament d’aigües 
residuals urbanes, la Directiva 76/464 CEE i les directives relatives a l’abocament de 
substàncies perilloses. El municipi de la Selva de Mar no té incorporada cap obra dins aquest 
pla, si però en el Pla d’actuacions no programades pendents de realitzar, però actualment 
descartades. Es tracta de les millores del col.lector d’arribada a l’EDAR valorat en 90.000 
euros. 
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3.4.2.1. Els abocaments 

A la Selva de Mar els abocaments d’aigües residuals poden ser únicament de dos tipus. O bé 
abocaments directes al domini públic hidràulic, l’autorització dels quals és competència de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, o bé els abocaments a la xarxa de clavegueram, l’autorització 
dels quals és competència de la mateixa Agència per bé que la connexió a la xarxa ho és 
municipal. 

Referent a l’ús de la xarxa de sanejament existeix l’ordenança fiscal referent a la taxa pels 
serveis de clavegueram. On el fet imposable és la utilització del servei de clavegueram i també 
la vigilància de clavegueres particulars. 

En el moment de la redacció de la present memòria no s’ha rebut la informació sol·licitada 
referent a expedients d’autorització d’abocaments de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

3.4.2.2. El sistema de clavegueram 

El sistema de clavegueram de la Selva de Mar està constituït per una xarxa de col·lectors que 
recullen les aigües residuals i pluvials del municipi i que per desnivell arriba a la depuradora 
del Port de la Selva. El consorci Costa Brava és l’entitat que s’encarrega de l’explotació de la 
planta depuradora del Port de la Selva. 

La xarxa de sanejament i col·lectors de la Selva de Mar és mantinguda per l’ajuntament i recull 
les aigües domèstiques i pluvials del municipi. Segons l’ACA i la seva Planificació de les 
Infraestructures Hidràuliques de Catalunya 2006-2010 ha previst que s’actui cap a la 
substitució d’un tram del col·lector de la Selva de Mar. 

 

3.4.2.3. Tractament de les aigües residuals 

Com s’ha dit anteriorment la Selva de Mar no té pròpiament una estació depuradora dins el 
seu terme municipal. L’estació que dona aquest servei està situada al municipi veí del Port de 
la Selva. 

L’estació depuradora del Port de la Selva dona servei als municipis del Port de la Selva i de la 
Selva de Mar i va entrar en funcionament l’any 1974. des d’aleshores s’han realitzat varies 
millores, la més destacada la remodelació l’any 1996. actualment ocupa una superfície de 
0,3725 Ha. Té un cabal de disseny de 2625 m3/d amb un dimensionament pel que fa als 
habitants equivalents de fins a 10.500 hab. El destí final de l’afluent és el mar i una part la 
riera de Rubiés, mentre que els fangs (37,4 Tn mensuals) de la depuradora són aplicats 
directament a l’agricultura. Actualment les Estacions de Bombeig associades són les 
anomenades EB Central, EB Port de la Vall, EB Cap de Bol, EB Capçalera. 

Taula 3.4-4: Cabals tractats per l’EDAR Port de la Selva (en milers m3). Període 1996 - 2006 

Any Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Juny. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

1996 21,1  17,6  29,2  18,6  15,9  20,7  34,6  42,2  17,1  8,3  11,9  13,6  

1997 55,6  11,8  12,9  12,0  13,3  17,0  31,5  48,0  18,8  13,1  20,4  17,4  

1998 14,5  24,5  10,5  13,9  13,3  15,2  29,1  45,4  19,3  10,4  7,1  8,2  

1999 10,9  6,7  7,5  11,2  16,4  15,7  31,3  45,9  18,4  10,0  17,7  9,3  

2000 10,0  6,6  7,2  13,5  11,2  15,4  30,9  45,0  17,1  9,5  8,2  14,7  

2001 30,3  12,2  12,0  12,6  10,8  14,0  33,4  48,6  19,2  10,2  13,4  10,7  
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Taula 3.4-4: Cabals tractats per l’EDAR Port de la Selva (en milers m3). Període 1996 - 2006 

Any Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Juny. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

2002 7,9  5,9  9,5  36,8  32,3  17,9  30,9  46,8  18,1  12,8  7,9  10,3  

2003 19,8  16,2  16,3  17,1  12,6  17,9  31,1  45,4  17,9  15,2  13,2  32,8  

2004 14,5  16,1  14,1  36,2  34,0  17,2  29,4  42,2  15,4  8,8  7,1  8,9  

2005 9,2  11,3  12,6  8,8  13,9  16,5  28,4  40,6  17,0  32,4  21,5  12,7  

2006 24,8  23,1  13,8  14,8  11,5  13,3  26,8  39,5  15,7  10,2  6,4  6,6  

Font: Consorci de la Costa Brava 

 

Es pot observar un cop més la incidència de la població estacional durant els mes d’agost. En 
aquest cas els cabals que arriben al l’EDAR per a éssers tractats durant aquest mes, doblen en 
percentatge els altres mesos.  

En cap de les dades utilitzades no es té en compte la distinció entre aigües domèstiques i 
industrials donant que els col·lectors d’ambdós orígens s’han homogeneïtzat, fins i tot amb les 
aigües pluvials en no disposar de xarxa separativa en bona part. Les diferències existents 
entre valors del mateix mes en anys diferents ve provocat per les pluges, és en aquest cas on 
es nota la necessitat d’anar separant les aigües plujanes de les brutes, donat que és un cost 
addicional el seu tractament dins l’EDAR. 

Figura 3.4-5: Cabals tractats per l’EDAR Port de la Selva (en milers m3). Període 1996-2006 
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Font: Consorci de la Costa Brava. www.ccbgi.org 

 

Pel que fa als històrics des de l’any 1996 es pot observar com hi ha un comportament molt 
estable. 

Despeses en aigua de rec, per manteniment d’espais verds. Al Port ja s’ha començat a regar 
els espais verds a través de l’aigua del terciari de la Depuradora. Concretament hi ha 5 
hidrants repartits pel poble que ja els hi arriba l’aigua terciària. Això significa aproximadament 
entre 50-60% de l’aigua de reg del nucli. També cal tenir present que les noves urbanitzacions 
ja es fan pensant amb subministrar el reg provinent de les aigües recuperades. 
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Figura 3.4-6: Variació mensual del cabal d’entrada a les EDARs de Cadaqués i El Port de la 
Selva, segons les dades mitjanes dels darrers 5 anys. 
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Font: Consorci de la Costa Brava 

 

Reutilització d’aigües regenerades de l’EDAR del Port de la Selva. 

A la selva de Mar no li repercuteix la quantitat d’aigües regenerades de l’EDAR. La poca 
quantitat i la distància i desnivell fa que a hores d’ara no es pugui plantejar aquesta opció. 

Actualment els usos que se li donen a l’aigua regenerada és exclusiu pels serveis de la mateixa 
EDAR i per usos urbans no potables (reg de jardineria), però també per abocament al tram 
final de la riera per evitar la intrusió marina en la capa freàtica. La capacitat de tractament 
d’aigües per a reutilització és de 25 m3/h, és a dir dels 96.479 m3 que han entrat a la planta 
l’any 2006, un 22% ha estat reutilitzats. En un futur es preveu la Utilització de l’aigua 
regenerada per a la restauració ecològica de la riera i recàrrega de l’aqüífer (temporada baixa) 
i l’ampliació dels usos urbans no potables a través de la instal·lació d’una xarxa de 
subministrament d’aigua regenerada (temporada alta). Fet que comportarà beneficis com ara 
l’estalvi d’aigua potable, estalvi d’energia, reduccions d’abocaments a mar i reciclatge de 
nutrients. Actualment el disseny de la reutilització està conformada per 2 filtres connectats en 
sèrie, 16 làmpades UV baixa pressió, un equip de postcloració,un mesurador continu de cabal i 
un altra de terbolesa.  

Com es pot observar en el gràfic en els darrers dos anys s’ha incrementat molt 
substancialment la reutilització de l’aigua del terciari, arribant a 96 mil m3 l’any 2006. 

Figura 3.4-7: Cabals tractats (en milers de m3) 
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Font: Consorci de la Costa Brava 
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Taula 3.4-5: Dades efluent terciari (aigua regenerada) EDAR “El Port de la Selva” 

MES 3,53 mg/l 

Terbolesa 2,00 UNT 

Coliformes fecals 70,08 ufc/100 ml 

Clor residual total 0,95 mg Cl2/l 

Conductivitat Elèctrica 1,12 dS/m 

PH 7,13 

Font:Consorci Costa Brava 2006 

 

Pel que fa a la terbolesa les aigües residuals estan dins els límits per a usos de reg segons la 
normativa del CEDEX (Centre d’estudis i qualitat de l’aigua depenent del Ministeri de Foment), 
on es situa el límit de terbolesa a 5 UNT. Pel que fa als coliformes fecals puntualment al llarg 
de l’any es poden trobar concentracions molt alts i caldria la seva reducció constant fins a 200 
ufc/100ml per a ús de reg. 

3.4.2.3.1 Riera de Romanyac. 

Les limitacions en l’abastament de la zona de Port de la Selva i la Selva de Mar es posen de 
manifest especialment en els anys secs, tota vegada que la totalitat de l’aigua subministrada 
prové de l’aqüífer d’aquesta riera. 

Per aquest motiu, ja des de fa anys, una pràctica habitual en la zona ha estat abocar l’aigua 
tractada (inicialment efluent secundari, i avui en dia efluent terciari) en la llera de la riera, a 
l’alçada de l'EDAR, per tal d’impedir la penetració en l’aqüífer de l’aigua de mar.  

Fotografia 3.4.-3:Riera de Romanyac 

 
Font: Consorci de la Costa Brava. 

 

Recentment s’ha proposat una doble actuació per a una millor gestió dels recursos en la zona i 
per a una major conservació de l’aigua en l’aqüífer: per una banda, en els mesos d’estiu es 
promourà la reutilització de l’aigua regenerada per a usos no potables, mentre que per l’altra 
en els mesos d’hivern dels anys secs es proposa poder disposar de la possibilitat de portar 
l’aigua regenerada amunt de la riera, amb la finalitat de propiciar la seva circulació superficial i 
la recàrrega indirecta de l’aqüífer.  

Per aquest motiu, l’any 2006 s’inicien els estudis previs de seguiment de la riera de Romanyac, 
amb l’objectiu de documentar el seu estat i poder plantejar els requeriments de qualitat de 
l’aigua regenerada amb totes les garanties des del punt de vista sanitari i ambiental. Amb 
aquest objectiu hi treballen l’ACA, el Consorci de la Costa Brava, els Ajuntaments de la Selva 
de Mar i del Port de la Selva, les empreses Sorea i EMACBSA i el Centre d’Estudis dels Rius 
Mediterranis 
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3.4.2.3.2. Emissaris Submarins 

Després de la conducció de les aigües residuals a l’EDAR del Port de la Selva i el seu posterior 
tractament, les aigües continuen el seu curs fins a esser abocades al mar a través del que 
s’anomena emissaris submarins. L’emissari submarí que acaba per abocar les aigües residuals 
de la Selva de Mar és l’anomenat Planta que surt directament de l’EDAR i es projecta dins el 
mar, amb una llargada des de l’EDAR fins a la sortida de 1260 m. 

Taula 3.4-6: Característiques emissaris submarins. 

Nom Emissari 
Submarí 

Diàmetre 
(mm) 

Material Longitud Situació adm. Fondària de 
l'abocament 

Central -- - 222,7 en servei -- 

Planta (ampliació) 315 G 1260 En construcció 39 

Cap de Vol -- - 255,3 en servei -- 

La Vall -- - 228,7 en servei -- 
Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i Dep. de Geografia, Universitat Autònoma 
de Barcelona. Visualitzador MIRAMON. 

 

3.4.3. Aigües plujanes 

L’Àrea Hidrogeològica correspon a l’anomenada Albera-Cap de Creus. En aquesta regió les 
aigües plujanes tenen una forta incidència en les rieres del municipi. La Selva de Mar és un 
municipi amb molts desnivells. Quant cauen pluges torrencials les rieres pugen sobtadament i 
poden arribar a endur-se tota mena d’aparamenta de les rieres i arrossegar materials diversos 
com a ara fustes, fullaraca , plàstics, etc.  

La principal riera que atravessa el nucli és l’anomenada Riera de la Selva. 

A la zona de la Selva de Mar la precipitació màxima en un dia és d’entre 90-100 mm ,a més el 
període de retorn es situa a 2,33 anys, i d’entre 180-190 mm a 25 anys. Amb aquest 
paràmetres és aconsellable la redacció del programa Inuncat per tal de prevenir situacions de 
risc. a més les característiques del sòl és qualificat d’imperfecte, a un nivell del drenatge 
qualificat com a molt pobre. 

Per altra banda la informació sobre inundabilitat a la Selva de Mar no ha estat estudiada 
específicament en el marc dels estudis d'INUNCAT, per tant no es disposa d'estudis 
d'inundabilitat al respecte. Únicament es disposa de la delimitació de les zones potencialment 
inundables des d’un punt de vista geomorfològic. Això vol dir zones que per la seva topografia 
natural poden ser susceptibles de patir inundacions, però aquest extrem s’hauria de confirmar i 
quantificar amb un estudi d’inundabilitat detallat 

El municipi de la Selva de Mar no disposa de cap tractament ni cap dipòsit d’acumulació per a 
aigües plujanes. Les aigües plujanes de tot el nucli urbà es barregen amb les aigües negres i 
arriben barrejades a l’EDAR. 

Les àrees de nova urbanització es disposen de xarxa separativa. 

 

3.4.4. Recs urbans 

No hi ha constància de recs urbans municipals, i no s’ha facilitat informació sobre el tema. 
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3.4.5. Balanç de l’aigua 

Figura 3.4-8: Balanç de l’aigua. 

 
Font: Elaboració pròpia 
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B. Diagnosi estratègica de l’aigua 

3.4.7. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica 

 

 

Recursos hidrològics condicionats a l’estructura geològica i al clima 

La zona costanera on es situa el municipi de la Selva de Mar té un Dèficit hídric (segons 
Thornthwaite) d’entre 200 a 300 mm anuals. Aquest balanç hídric comptabilitza els guanys o 
pèrdues per aigua de pluja o reg i les pèrdues per evaporació, drenatges profunds i 
variacions d’emmagatzematge en les aigües del sòl. El balanç hídric permet determinar la 
durada i la magnitud a nivell macroclimàtic del períodes amb excés o deficiència d’aigua. 

Els recursos hidrològics a la Selva de Mar estan condicionats per la baixa pluviositat i per la 
longitud del curs de les rieres i les petites dimensions de les seves conques. A més 
l’estructura geològica desfavorable del sector de la riera de la Selva afavoreix que les aigües 
subterrànies s’infiltrin.  

 

 

 

Control de les fonts públiques 

A la Selva de Mar existeixen fonts que no provenen de la xarxa general d’aigua i per tant 
estan exposades als canvis constants en quan a la seva qualitat diària. Si bé es realitzen 
controls periòdics en algunes d’elles, les dosificacions de clor són insuficients. Seria 
convenient senyalitzar permanentment la qualitat d’aquestes aigües a fi de prevenir 
sanitàriament qualsevol problema. En cap cas el percentatge de nitrats és cap inconvenient 
en el municipi i en tota la zona del Cap de Creus. 

 

 

 

Xarxa d’aigua potable en procés de reforma pel que fa a captacions i 
subministrament 

Pel que fa al subministrament d’aigua potable, els veïns de la Selva de Mar es mostren 
satisfets del servei mentre que existeix certa preocupació per la qualitat de l’aigua que arriba 
a les llars. Val a dir que en aquests moments Sorea està redactant el Pla director de la Xarxa 
d’aigua que permetrà orientar les actuacions futures i afegir qualitat al servei. A més la 
construcció d’un pou i dipòsit dins el municipi permetrà una gestió més directa i una 
seguretat afegida en el subministrament 
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Bon tractament de les aigües residuals i manca de separació d’aigües pluvials 

Una de freda i una de calenta. Mentre per un costat l’EDAR que rep les aigües residuals té un 
disseny òptim, amb les millores puntuals que s’hi ha anat realitzant al llarg dels anys, amb 
un tractament de les aigües molt acceptable i essent precursors en aprofitament d’aigües del 
terciari; per l’altra costat tenim que les aigües residuals arriben barrejades tant si es tracta 
d’aigües negres com les de pluja. Aquest fet comporta una despesa considerable pel que fa 
als processos de depuració i despesa energètica que bé es podria aminorar amb una xarxa 
de clavegueram separativa. 

Evolució mensual del volum tractat. El Port de la Selva-La Selva de Mar.  
Període 1996-2006. 
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Font: Consorci de la Costa Brava 

 
En el gràfic es veu la marcada estacionalitat que pateixen molts municipis turistics en els 
mesos estivals. 
 
 

Índex massa elevat de pèrdues a la xarxa 

L’índex de m3 posats a xarxa i que acaben perdent-se és massa elevat al municipi, estem 
parlant de valors superiors al 30% en 2l 2002, mentre que es considera dins la mitjana 
catalana nivells que no sobrepassin el 20%. Un altra índex a tenir en compte és la quantitat 
de m3 que l’Agència Catalana de L’aigua té autoritzats al municipi. Malgrat que consten 
31.706 m3 si s’exceptua els autoritzats per abastament públic, molt possiblement hi ha 
captacions que sense estar autoritzades van extraient aigua de les deus subterrànies, per 
tant aquesta xifra augmentaria encara més. 

Índex de pèrdues. Període 2002-2006. 

31.706 m3 
autoritzats ACA

46%

11.872m3 
pèrdues
17%

25.167m3 
registrats
37%

 
          Font: Sorea, sociedad regional de abastecimiento de aguas, SA 
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3.4.8. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

L’ interconnexió entre la xarxa de Port de la Selva – Selva de Mar i la que subministra Llancà. 

 

Punts febles 

La manca d’una xarxa anellada provoca que en cas d’averies no hi hagi alternatives de 
subministrament. 

La manca d’una separació d’aigües negres i plujanes provoca que l’EDAR hagi de depurar aigua 
de pluja. 

La xarxa d’aigua no arriba a totes les masies del terme municipal. 

 

Oportunitats 

La possibilitat d’un enllaç supramunicipal a través del dipòsit de Margarits asseguraria un nou 
subministrament de qualitat i donaria servei continuat en cas de problemes en les captacions 
actuals. 

El mar pot ajudar a trobar solucions al problema del consum estacional. La instal·lació d’una 
dessaladora és un projecte a considerar sempre en visió supramunicipal, i com a darrer recurs 
donat el cost de manteniment. 

La nova construcció d’un dipòsit i pou al municipi permetrà autosuficiència al nucli i a més 
ampliarà la xarxa de punts de subministrament i enllaç amb la xarxa general del Port de la Selva 
i Llançà. 

 

Amenaces 

Les tempestes estiuenques poden comportar crescudes sobtades de les rieres. 

El canvi del clima pot acabar influint en la qualitat de vida de la gent. Per tant començar a 
generar canvis de conducte en l’ús de l’aigua ha de servir per valorar-la en el seu punt just. 

La població estacional provoca que les instal·lacions s’hagin de sobredimensionar pel pic 
d’habitants que s’acumulen durant el mes d’agost. 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

La font no s’ha assecat, malgrat èpoques de sequera 

Nou pou d’abastament propi 

Bona qualitat de l’aigua (aigua abastament i font) 

Quantitat bona d’aigua a la font 

La connexió amb el la xarxa d’aigua d’abastament del Port de la Selva es mantindrà amb la nova 
captació 
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Punts febles- Amenaces 

Que es facin pous conca amunt, que puguin assecar la font 

 

3.4.9. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat 

• Fomentar una correcta gestió de l’aigua municipal. 

• Optimitzar l’ús de l’aigua amb un ús més racional per part dels habitants de la Selva de 
Mar. 
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3.5. Contaminació atmosfèrica. Balanç d’emissions 

A. Memòria descriptiva 

L’atmosfera és essencial per a la vida i per tant les seves alteracions tenen una gran 
repercussió en l’home y els éssers vius en tots els racons del planeta. És un mitja molt 
complex y la situació és encara més difícil d’estudiar quant es barregen emissions d’origen 
humà en grans quantitats com està succeint darrerament. 

Una atmosfera contaminada pot malmetre la salut de les persones i afectar la vida de plantes i 
animals, però a més poden produir composicions químiques a l’atmosfera que poden acabar 
per canviar el clima, produir pluges àcides o destruir l’ozó, per posar alguns exemples. Tres 
milions de persones moren cada any pels efectes de la contaminació atmosfèrica (Font OMS, 
The Lancet l'any 2004) 

L’atmosfera és una i per tant sempre ens acaba per afectar. Per estudiar la situació de 
l’atmosfera a la Selva de Mar cal considerar d’una banda les emissions, contaminants emesos 
per una font determinada, i d’altra banda les immissions és a dir els contaminants a l’aire que 
afecten a diferents receptors. 

3.5.1. Anàlisi dels principals focus emissors i estimació de les emissions 

Resulta útil diferenciar els contaminants en dos grans grups amb el criteri de si han estat 
emesos per fonts conegudes o s’han format a l’atmosfera. Així tenim: 

Contaminants primaris.- aquells procedents directament de les fonts d’emissió, ja siguin fixos 
(processos industrials, activitats domèstiques,comercials) i emissors difusos (principalment del 
trànsit). Per exemple: SO2, H2S, NO, NH3, CO, CO2, HCl, HF, PST, etc. 

Contaminants secundaris.- aquells originaris en l’aire per interacció entre dos o més 
contaminants primaris, o per a les seves reaccions amb els elements normals de l’atmosfera. 
Per exemple: O3, SO3, H2SO4, NO2, HNO3, etc. 

En el cas objecte de l’estudi es prendran en consideració els contaminants d’origen humà. 
D’aquestes fonts, les més remarcables són el trànsit motoritzat, els processos industrials i les 
fonts domèstiques i de serveis. 

Les emissions a partir del transport s’han calculat a través de les característiques de la 
mobilitat en el territori municipal. En canvi, pels sectors industrial i domèstic les emissions de 
contaminants s’han estimat a partir dels consums de combustibles d’origen fòssil. 

Cal tenir en compte que bona part de l’energia consumida prové de fonts elèctriques, que no 
s’han comptabilitzat a l’hora de calcular les emissions. 

Per altra banda s’ha tingut present la contaminació provinent dels processos industrials i 
d’activitats sotmeses a controls atmosfèrics. S’entén per activitats potencialment contaminants 
de l’atmosfera aquelles que, per la seva pròpia naturalesa o pels processos tecnològics 
emprats, constitueixen o poden constituir un focus de contaminació atmosfèrica. 

3.5.1.1. Classificació de les activitats industrials 

D’acord amb el seu grau potencial de contaminació, està en règim transitori entre la 
classificació establerta al Catàleg d'Activitats Industrials Potencialment Contaminants de 
l'Atmosfera (CAPCA) i la de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de 
l’Administració ambiental (LIIAA).  

El CAPCA és una eina documental que classifica les activitats potencialment contaminants de 
l’atmosfera per sectors d’activitat (energia, mineria, siderúrgia i foneria, metal·lúrgia no 
fèrrica, química, tèxtil, etc..) i en funció del tipus i quantitat de contaminant emès. A 
continuació es recullen els grups que estableix el CAPCA: 
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• Activitats Grup A Indica les activitats amb un elevat grau potencial de contaminació a 
l’atmosfera. 

• Activitats Grup B Indica les activitats amb un moderat grau potencial de contaminació a 
l’atmosfera. 

• Activitats Grup C Indica les activitats amb un baix grau potencial de contaminació a 
l’atmosfera. 

La LIIAA comporta la instauració d’un nou model de classificació de les activitats potencialment 
contaminants en funció de la incidència ambiental que puguin tenir sobre diferents vectors 
ambientals (atmosfera però també aigua, residus, etc.), distingint aquests tres grups: 
 

• Activitats Annex I Indica les activitats amb un alt potencial contaminant. 
• Activitats Annex II (II.1 i II.2) Indica les activitats amb un moderat potencial 

contaminant. 
• Activitats Annex III Indica les activitats amb un baix potencial contaminant. 
 
La LIIAA, que va entrar en vigor el 30 de juny de 1999, suposa la introducció d’un nou règim 
d’intervenció administrativa a Catalunya. Les activitats existents a la seva entrada en vigor 
disposen d’un període per adequar-se a les seves exigències. En el moment que les activitats 
existents s’hagin adequat a la LIIAA, aquestes activitats s’hauran de sotmetre als controls 
integrats que estableix la LIIAA i no als controls atmosfèrics del CAPCA. 
 
Actualment s’hauran de distingir els següents supòsits: 
 

•  Activitats de nova implantació: La classificació de referència és la que estableix la LIIAA. 
•  Activitats existents a l’entrada en vigor de la LIIAA: La classificació de referència és la 

que estableix el CAPCA (veure Taula CAPCA a continuació), si bé en el moment en què es 
produeixi l’adequació d’aquestes activitats als règims que estableix la LIIAA s’aplicarà la 
classificació que recull la LIIAA. 

Taula 3.5-1: Classificació de les activitats 

CAPCA LIIAA 

Grup A Annex I 

Grup B Annex II.1 i Annex II.2 

Grup C Annex III 
Font: Cambra de Comerç de Sabadell – Auna consultors (2006) 

 

3.5.1.2. Els mitjans de transport 

En les darreres dècades l’automòbil ha aparegut de forma massiva a totes les poblacions, 
contribuint a incrementar els problemes de contaminació atmosfèrica com a conseqüència dels 
gasos contaminants que s’emeten pels tubs d’escapament. Els principals contaminants llançats 
pels automòbils son: monòxid de carboni (CO), òxids de nitrogen (NOx), hidrocarburs no 
cremats (HC) i compostos de plom. 

No tots els vehicles emeten els diferents tipus de contaminants en les mateixes proporcions, 
dependrà del tipus de motor i combustible que utilitzin. Pel que fa als vehicles de gasolina com 
a carburant emeten principalment monòxid de carboni, òxids de nitrogen, hidrocarburs y 
compostos de plom. L’emissió d’aquest darrer contaminant¡ es deu a la presència d’alguns 
tipus de gasolina de tetraetil de plom, additiu que s’afegeix per augmentar l’índex d’octans. 

Taula 3.5-2: Participació del trànsit en les emissions 

Emissió A Catalunya(%) A les zones urbanes (%) 

CO2 (diòxid de carboni) 37 60 

CO (monòxid de carboni) 89 100 

NOx (òxids de nitrogen) 50 59 
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Taula 3.5-2: Participació del trànsit en les emissions 

Emissió A Catalunya(%) A les zones urbanes (%) 

COV (hidrocarburs volàtils) 30 85 

SO2 (diòxid de sobre) 4 10 

PST (partícules sòlides) 16 50 

Pb (plom) 90 99 
Font: Guillem Massagué, 1997 

 

Els principals contaminats emesos per vehicles que utilitzen motors de cicle dièsel ( camions, 
autobusos i cada cop més parc de cotxes) son partícules sòlides que donen lloc a fums negres, 
hidrocarburs no cremats, òxids de nitrogen i anhídrid sulfurós procedent del sofre contingut en 
el combustible. 

Al llarg de la seva vida útil (uns 150.000 km, aproximadament), un automòbil emet unes 15 
tones de CO2. Per cada litre de gasolina consumida es produeixen uns 2,5 kg de CO2. 

Les principals característiques de les emissions son descrites com segueix. 

Taula 3.5-3: Emissió de contaminants (g/vehicle/km) 

Tipus de vehicle Consum 
l/100 
km 

CO NOx HC CO2 SO2 Partícules 

Turisme de gasolina: 
ciutat 
carretera 

 
11,6 
6,3 

 
45 
12,5 

 
1,2 
1,6 

 
6,4 
1,3 

 
315 
160 

 
- 
- 

 
- 
- 

 

Turisme dièsel: 
ciutat 
carretera 

 
9,4 
5,8 

 
1,7 
0,7 

 
0,8 
1,7 

 
0,5 
1 

 
331 
201 

 
0,08 
0,06 

 
0,4 
0,23 

 

Autobús: 
ciutat 
carretera 

 
33 
32 

 
18 
3,8 

 
15,5 
15 

 
12 
2,7 

 
1.158 
1.123 

 
1,7 
1,5 

 
s/d 
s/d 

 

Furgoneta: 
ciutat 
carretera 

 
16 
s/d 

 
55,4 
s/d 

 
3 
s/d 

 
6 
s/d 

 
498 
s/d 

 
0,18 
s/d 

 
s/d 
s/d 

 

Camió: 
ciutat 
carretera  

 
s/d 
33 

 
s/d 
8 

 
s/d 
17,5 

 
s/d 
2,8 

 
s/d 
1.158 

 
s/d 
1,58 

 
s/d 
s/d 

 

Motocicleta: 
ciutat 
carretera 

 
6,0 
3,5 

 
15,6 
8,5 

 
0,1 
0,2 

 
13 
4,7 

 
163 
106 

 
- 
- 

 
- 
- 

Font: Comissió Europea. 

Els compostos i elements contaminants es poden classificar segons molts criteris (estat, 
toxicitat, reactivitat, etc.), si bé habitualment es té en compte la seva composició química. 
Segons estudis realitzats , el CO2 (el causant de l’efecte hivernacle) és el principal gas emès 
per les fonts mòbils degut a la combustió dels gasos de gasoils i gasolines. 

Si bé les modificacions introduïdes en la composició dels combustibles tradicionals –prohibició 
de la comercialització de la benzina amb plom des de l’1 de gener de 2001—, i la millora de 
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l’eficiència dels nous vehicles han permès reduir el seu consum d’energia i la producció 
d’emissions, l’augment del parc de vehicles ha fet que aquesta disminució no s’hagi notat tant 
com hauria estat desitjable. Segons l’Agència Europea del Medi Ambient, malgrat que la 
qualitat de l’aire urbà millora lleugerament, els nivells de contaminació continuen suposant un 
risc per a la salut. 

La determinació de les emissions de contaminants pel transport s’ha efectuat d’acord amb la 
informació relativa a la mobilitat del municipi i de manera similar a l’estimació del consum de 
gasoils i gasolines (vegeu també els apartats de mobilitat i energia). A la Selva de Mar es 
disposen de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya de l’any 2005 referent al parc 
mòbil amb els següents resultats: Turismes 134, motocicletes 35, camions i furgonetes 68, 
autobusos i d’altres 5. 

La Selva de Mar té censats uns 200 habitants, tot i que a l’estiu aquests arriben a triplicar-se. 
Per tant el seu parc mòbil també pateix increments considerables als mesos turístics, per 
aquest motiu s’aplicaran percentatges sobre el parc mòbil provinents de fora el municipi i que 
estacionalment es troben dins el municipi. Amb les dades de mobilitat a través de les 
carreteres es pot aproximar a les xifres d’emissions a través dels mitjans de transport. Per 
valorar estimativament les emissions produïdes pel trànsit, cal partir de les dades de la 
intensitat mitja diària (IMD) de la carretera d’accés a la Selva de Mar. 

Segons la Diputació de Girona la IMD de la carretera GI-V-6121 del Port de la Selva a la Selva 
de Mar és de 1510 vehicles mentre que el % de vehicles pesats del 2006 es situa al 14,02%. 

Cal tenir present que durant els mesos d’estiu s’adequa un espai per aparcament a l’entrada 
del poble pels foranis, mentre que només els habitants del nucli tenen accés a la trama 
urbana. Les petites dimensions de la Selva de Mar fa que s’hagin de prendre mesures per la 
mobilitat. Per tant a l’hora d’avaluar la contaminació urbana es tindrà en compte el número del 
parc mòbil municipal, mentre que dins l’àmbit de la xarxa local s’aplicaran les IMD de la 
Diputació de Girona sobre la carretera d’accés del Port de la Selva a La Selva de Mar. 

Per fer la distinció entre trànsit urbà i la xarxa local s’han tingut en compte les següents 
especificacions cinemàtiques: 

• circulació urbana : velocitat mitjana de 19km/h 

• circulació per la xarxa local: velocitat mitjana de 60 Km/hora 

Emissions anuals generades pel trànsit urbà 

Per al càlcul de les emissions urbanes s’ha utilitzat l’expressió següent: 

IEur=FEur x IMD x D x 365 

On: 

 IEur = intensitat d’emissió del trànsit urbà 

 FEur = factor d’emissió per a cada contaminant, combustible i tipus de vehicle 

 D = Distància de la via urbana dins del nucli urbà  

 365= dies de l’any 

A partir de les Intensitats mitjanes dels vehicles, del parc mòbil de municipi, dels consums i 
emissions dels diferents tipus de vehicles, es pot determinar aproximadament l’emissió de 
gasos enviats a l’atmosfera dins l’àmbit d’afectació de la Selva de Mar. 

Aplicant els factors abans proposats obtenim els següents valors anuals d’emissió: 

Taula 3.5.-4 Emissions totals de diferents contaminants procedents dels mitjans 
de transport a la Selva de Mar. (tn/any) 

combustibl
e Teps/any C02 CO COV Nox Sox PST 

Gasolina 26,280 75,949 5,682 0,840 0,829 0,064 0,045 

Gasoil 39,420 117,472 1,044 0,365 0,904 0,225 0,140 

TOTAL 65,700 193,421 6,726 1,205 1,733 0,289 0,185 
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D’altra banda, la combustió dels gasoils i gasolina provoca l’emissió de CO2 a l’atmosfera, gas 
que té un component important d’efecte hivernacle. Les emissions de CO2 s’estimen a partir 
del consum d’aquest tipus d’energia i del factor d’emissió que està entre 2,87 i 3,20 tones 
CO2/tep (IPPC,2003). Les emissions de CO2 dels vehicles s’han calculat en 65,7 tn/any, 
aplicant el factor d’un 60% de la flota d’automòbils amb ús de gasoil i un 40% de gasolina. 

 

3.5.1.3. Emissions en focus de processos industrials 

El nombre d’estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la contaminació Atmosfèrica de 
Catalunya (XVPCA), és de 68 estacions automàtiques i 249 de manuals. A l'Alt Empordà 
n’existeixen 1 d’automàtica i 1 de manual. 

El control de les emissions industrials a l’atmosfera d’acord amb el decret 322/87 de 23 de 
setembre, la periodicitat del control de les emissions de contaminants es basa en la 
classificació de les activitats industrials segons el CAPCA *Catàleg d’activitats potencialment 
contaminants de l’atmosfera, que estableix que les activitats s’agrupen en 3 grups (A,B i C) 
depenent del seu grau potencial de contaminació a l’atmosfera. 

Taula 3.5-5: Classificació de las activitats i periodicitat del control de les emissions 
atmosfèriques 

CAPCA Període Llei 3/98 Període 

Grup A  
Grup B  
Grup                     C 

 

2 anys  
3 anys  
5                      anys 

Annexos I   
Annexos II.1   
Annexos II.2   
Annexos               III 

2 anys  
4 anys  
5 anys  
Segons la 
reglamentació 
municipal (si no n’hi 
ha, s’estableixen 5 
anys) 

Font: Cambra de Comerç de Sabadell – Auna consultors (2006) 

 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de 
l’administració Ambiental i del Decret 136/1999 de 18 de maig pel qual s’aprova el seu 
Reglament general de desplegament, s’instaura un nou model d’intervenció ambiental de les 
activitats, classificant/les en tres grups en funció de la incidència ambiental general que puguin 
tenir, incidència no exclusivament atmosfèrica. 

En el cas del municipi de la Selva de Mar no hi ha cap empresa inclosa en el CAPCA ni tampoc 
en la LIIAA en quant al seu valor sobre contaminació atmosfèrica. 

 

3.5.1.4. les emissions en focus comercials i domèstics. 

En l’àmbit domèstic i dels serveis els principals focus d’emissió tenen origen en les calefaccions 
domèstiques i serveis, així com les instal·lacions d’escalfament d’aigua i les cuines. La 
contaminació d’aquestes instal·lacions varia, segons el tipus de combustible emprat, sigui 
propà, butà, gas-oil, fuel o gas natural. Ja que no hi ha un control directe d’aquests focus 
emissors, les emissions s’ha estimat a partir dels consums d’aquests combustibles (segons 
dades extretes de l’apartat de l’energia per sectors), aplicant els factors de conversió de la 
següent taula. 
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Taula 3.5-6: Factors d’emissió relatius als combustibles (tones/Tep). 

Contaminant Gas natural GLP Combustibles líquids * 

CO2 2,040000 2,672000 2,983000 

CO 0,004200 0,000530 0,001200 

COV 0,000048 0,000080 0,000340 

NOx 0,002100 0,001800 0,002500 

SOx - - 0,005710 

PST 0,00054 0,000053 0,000290 
* es considera el factor d’emissió del gasoil 
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de medi Ambient 

 

Seguint amb aquesta metodologia es pot extreure les emissions atmosfèriques del sector 
domèstic i de serveis al municipi de la Selva de Mar: 

Donat el baix nombre d’empreses del sector industrial es consideraran com del sector serveis. 
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya l’any 2002 existien 3 empreses del sector industrial 
dedicades a productes alimentaris. 

Pel que fa als consums de Gasos liquats del Petroli (GLP) aquests inclouen el butà i el propà, 
entre els quals cal diferenciar els gasos envasats en bombona i els gasos subministrats a doll 
(en dipòsits). Aquests consums s’han obtingut del distribuïdor Mallol Hnas. Sl, distribuïdor 
oficial de Butano SA a la comarca de l’Alt Empordà. Aquesta empresa familiar creada l’any 
1960 dona servei als municipis de La Selva de Mar, El Port de la Selva i Cadaqués des de la 
seva seu a Llançà. Segons les dades aportades per Mallol hermanas sl s’en pot extreure la 
següent taula 

Pel que fa als consums de Gasos liquats del Petroli (GLP) aquests inclouen el butà i el propà, 
entre els quals cal diferenciar els gasos envasats en bombona i els gasos subministrats a doll 
(en dipòsits). L’empresa subministradora és Mallol Hnas. SL, distribuïdor oficial de Butano SA a 
la comarca de l’Alt Empordà. Aquesta empresa familiar creada l’any 1960 dóna servei als 
municipis de Cadaqués, El Port de la Selva i la Selva de Mar des de la seva seu a Llançà. 
Malauradament l’empresa Mallol Hnas. SL no ha facilitat dades de consums segons municipis. 
L’ajuntament de la Selva de Mar a informat que la urbanització Les Clotes té en funcionament 
dos dipòsits de GLP de 12000 litres. 

Malgrat això i d’acord amb la metodologia emprada en el càlcul aproximat de consums de GLP 
es pot extreure les següents dades. 

Taula 3.5-7: Factors d’emissió relatius al consum de GLP a la Selva de Mar 
(tones/Tep). 

combustible Teps/any C02 CO COV Nox Sox PST 

GLP 9,800 28,322 2,119 0,313 0,309 0,024 0,017 

 

Com a dades en tenir en compte pel que fa al consum de GLP a Catalunya és majoritàriament 
domèstic (62%), representa un valor global de 357,4 kTep anuals i un consum per càpita de 
0,058 tep/habitant. L’electricitat significa un consum mitjà d’energia per càpita anual de 
5.833,2 kWh/habitant (0,502 Tep/habitant). El consum de gas natural representa a Catalunya 
un consum de 0,418 tep/habitant, però tal i com s’ha dit a la Selva de Mar no hi ha consum 
d’aquesta font d’energia que es pot considerar que encara en té l’exclusivitat el consum de gas 
butà i propà. El consum d’energia per càpita a Catalunya va ser l’any 2000 de 2,17 Tep/any 
per persona, si tenim en compte només el consum final d’energia, o de 3,69 Tep/any per 
persona, si tenim en consideració el consum d’energia primària. 
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3.5.1.5. Emissions globals del municipi 

Segons les dades mostrades fins ara es pot fer una primera estimació de les emissions globals 
del municipi de la Selva de Mar. Cal ser curosos alhora d’estudiar aquestes càlculs donada la 
manca d’informació sobre determinats consums i combustibles.  

Es Pot fer una primera estimació sobre les emissions globals dels municipis. 

Figura 3.5-1: Principals emissions de contaminants segons combustible.(Tn/any) 

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

CO COV Nox Sox PST

Gasolina GLP Gasoil
 

Font: Elaboració pròpia a partir de deiverses fonts 
 

 

3.5.2. Immissions de contaminants mesurats 

La taula següent resumeix les principals característiques dels contaminants atmosfèrics, així 
com les seves fonts d’emissió d’origen antropogènic i el mètode de mesura que s’utilitza en les 
estacions de control 

Taula 3.5-8: Característiques i principals fonts d’emissió dels contaminants 
mesurats 

 Característiques 
Fonts emissores 
antropogèniques Mètode de mesura 

S
O
2
 /
d
iò
xi
d
 d
e 
so
fr
e)
 

Gas incolor i d’olor forta i 
sufocant. En una 
atmosfera humida es 
transforma en àcid sulfúric 
i causa la deposició àcida. 

A partir de concentracions 
<0,1 ppm, es produeix 
una important reducció de 
la visibilitat 

- Refineries de petroli 

- Transport: 
principalment vehicles 
de gas-oil 

- Centrals tèrmiques 

- Combustió de 
carburants: líquids i 
sòlids 

- Cimenteres 

- Analitzador automàtic 
per fluorescència 
ultraviolada. 

- Captador manual i 
anàlisi posterior per 
thorina. 
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Taula 3.5-8: Característiques i principals fonts d’emissió dels contaminants 
mesurats 

 Característiques 
Fonts emissores 
antropogèniques Mètode de mesura 

N
O
2
 (
d
iò
xi
d
 d
e 

n
it
ro
g
en
) Gas de color amarronat i 

d’olor irritant. Tòxic a 
altres concentracions. 

Intervé en la formació de 
la boira fotoquímica. 

- Transport 

- Centrals tèrmiques 

- Combustió de 
carburants: gas natural, 
líquids i sòlids 

- Incineradores 

- Cimenteres 

- Analitzador automàtic 
per quimiluminiscència 

 

O
3
 (
o
zó
) 

Gas incolor i d’olor 
agradable. Molt oxidant i 
irritant. 

- És un contaminant 
secundari, és a dir, no 
és emès per cap focus. 

- D’origen fotoquímic, és 
a dir, es forma per 
l’acció de la llum solar i 
en presència d’òxids de 
nitrogen i hidrocarburs. 

- Analitzador automàtic 
per absorció de radiació 
ultraviolada 

H
2
S
 (
su
lf
u
r 
N
O
2
 

(d
iò
xi
d
 d
e 

n
it
ro
g
en
)d
’h
id
ro
g

en
) 

Gas incolor i amb forta 
olor. Límit olfactible molt 
baix (a partir de 2 ppb). 
Tòxic a altes 
concentracions i a 
exposicions curtes de 
temps. 

- Fabricació de pasta de 
paper 

- Refineries 

- Indústria de curtits 

- Depuradores d’aigües 
residuals 

- Analitzador automàtic 
per fluorescència 
ultraviolada amb forn 
d’oxidació. 

C
O
 (
m
o
n
ò
xi
d
 d
e 
ca
rb
o
n
i)
 

Gas inodor i incolor. Tòxic 
a altes concentracions i a 
exposicions curtes de 
temps. Gran indicador del 
trànsit. 

- Transport: 
principalment vehicles 
de gasolina 

- Centrals tèrmiques 

- Combustió de 
carburants: gas natural, 
líquids i sòlids 

- Incineradores 

- Cremacions agrícoles 

- Analitzador automàtic 
per absorció de radiació 
infraroja 

PS
T
 (
p
ar
tí
cu
le
s 
to
ta
ls
 e
n
 

su
sp
en
si
ó
) 

Matèria en suspensió a 
l’aire. ST: partícules de 
diàmetre <30 µm. PM10: 
partícules de diàmetre 
<10 µm. FN (fums 
negres): partícules de 
diàmetre <1 µm. 

- Centrals tèrmiques 

- Processos de 
molturació 

- Incineradores 

- Combustió de 
carburants: líquids i 
sòlids 

- Transport: 
principalment vehicles 
gasolina 

- Captador manual d'Alt 
Volum i posterior anàlisi 
gravimètric (PST i 
PM10). 

- Analitzador automàtic 
per atenuació de radiació 
beta (PST) - - Captador 
manual de petit volum i 
posterior anàlisi per 
reflectometria (FN) 

 

Pb
 (
p
lo
m
) Metall pesant, sòlid, que 

queda en suspensió amb 
partícules. Tòxic a altres 
concentracions. Indicador 
del trànsit de vehicles 
lleugers (benzina) 

- Vehicles de gasolina 

- Fàbriques de ceràmica 

- Captador manual d’alt 
o mig volum i posterior 
anàlisi per absorció 
atòmica 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. 
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3.5.2.1. contaminació odorífera 

La contaminació odorífera repercuteix en la qualitat de vida dels ciutadans essent una 
preocupació creixent tal i com ho demostra l’alt número de denúncies rebudes per part del 
Síndic i de les peticions dels ajuntaments per tal que la Generalitat reguli aquest tipus de 
contaminació. 

En aquest sentit, l’avantprojecte de Llei fixa valors objectius d’immissió d’olors a l’atmosfera 
que han d’assolir les activitats en les àrees que requereixen més protecció contra l’olor, com 
són les àrees residencials, mitjançant l’ús de la millor tecnologia disponible i l’aplicació de 
Bones Pràctiques de gestió, o bé mitjançant la implantació de mesures correctores. 

En el cas de la selva de Mar no existeixen fenòmens de contaminació odorífera. 

 

3.5.3. Episodis de contaminació. climatologia de la zona i relació amb 
processos de contaminació 

Des de la Direcció General de Qualitat Ambiental s’ha posat en funcionament la Xarxa de 
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). La Xarxa és un sistema de 
detecció dels nivells d’immissió dels principals contaminants. S’entén per punt de mesurament 
aquell punt del territori on s’ubiquen els equips de mostreig i d’anàlisi de contaminants 
atmosfèrics, tant si són de tipus manual com automàtic. Les estacions estan repartides per tot 
el país i concretament a l’àrea de l’Empordà està coberta per l’estació de Begur. 

L’estat espanyol a través del Ministerio de Medio Ambiente amb col·laboració amb el 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, gestiona l’estació de seguiment 
i control de qualitat de l’aire situada al mateix far del Cap de Creus, sota el número de codi ES 
10. 

Segons dades de la Direcció General de la Qualitat Ambiental del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge , en el seu informe de l’any 2006 respecte a l’estat de la qualitat de l’aire 
a la zona de l’Empordà, es desprèn que els nivells mesurats de partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres del diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, i benzè estan per sota 
dels valors límit establerts per la normativa vigent. 

Pel que fa al monòxid de carboni, s’estima que els nivells son inferiors als valors límit a partir 
de l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona. 

Respecte els metalls pesants, els nivells de qualitat de l’aire pel plom són inferiors als valors 
límits per la normativa vigent i per l’arsènic, el cadmi i el níquel són inferiors als valors 
objectius d’aplicació de l’any 2013. 

Els nivells d’ozó troposfèric mesurats són superiors als valors de protecció de la salut humana i 
de protecció de la vegetació d’aplicació l’any 2010 i als valors objectiu a llarg termini de la 
salut humana i de protecció de la vegetació que no s’han de superar a partir de l’any 2020. 
S’ha superat el llindar d’informació a la població durant 2 hores i no s’ha donat cap superació 
del llindar d’alerta. Cal destacar que les superacions d’aquest valor es donen en àrees de fons, 
majoritàriament rurals. 

En determinades zones del territori, la proximitat a un important focus contaminant, juntament 
amb una geografia i climatologia determinada, poden repercutir directament en la qualitat de 
l’aire d’un punt relativament allunyat al focus de contaminació. 

En aquest sentit, tal i com s’ha comentat en el capítol d’entorn físic, el vent dominant és el 
Nord-est i amb una freqüència del 85,9% dels dies bufa un vent o un altra amb diverses 
intensitats (dades rosa dels vents Roses 2007), de manera que la influència de municipis veïns 
en la contribució de la contaminació atmosfèrica és molt baixa a la Selva de Mar; atès la seva 
situació pre-costanera i al predomini dels vents marítims. Més aviat aquesta situació afavoreix 
la dispersió de les emissions del propi municipi. 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  170 

Taula 3.5-9: Vulnerabilitat i capacitat atmosfèrica a la zona de l’Alt Empordà 

Paràmetre Capacitat Vulnerabilitat 

 Indica quines àrees ofereixen 
condicions més favorables per a 
l’establiment de nous focus 

emissors. Una capacitat alta indica 
un bon poder de dispersió del medi 

Indica el ris d’exposició de la població 
i dels espais d’interès natural als 

contaminants atmosfèrics 

PST Alta Nul·la 

SO2 Alta Nul·la 

CO Alta Nul·la 
Font:Direcció General de Qualitat Ambiental, DMA, 2004. 

 

La climatologia a la Selva de Mar és Mediterrani humit, les temperatures son moderades i la 
mitjana anual és de 16ºC. La pluja és de règim mediterrani i arriba als 680mm/any. L’estació 
més seca és l’estiu i cal remarcar els vents que tenen una gran importància en el clima de 
l’Empordà, sobretot la tramuntana, un vent fred i violent, procedent del nord, que bufa uns 70 
dies a l’any sobretot a l’Hivern. A l’estiu és molt freqüent la marinada o garbí. 
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3.5.4. Balanç d’emissions 

Figura 3.5-2: Balanç d’emissions del municipi 

 
Font: Elaboració pròpia 
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3.5.5. Plans de protecció especial 

El municipi de la Selva de Mar no disposa de cap pla de protecció especial per a la 
contaminació atmosfèrica. Les condicions intrínseques del municipi no el fan propens a una 
contaminació gens elevada; el seu grau d’edificació és baix i disposa d’una importat zona de 
matollars i a més no hi ha cap activitat industrial remarcable. De la mateixa manera, les 
condicions externes són igual de favorables, ja que es troba en una àrea on els constants 
vents afavoreixen la neteja atmosfèrica. 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  173 

B. Diagnosi estratègica de la contaminació atmosfèrica 

3.5.6. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica 

Descripció general 

El municipi de la Selva de Mar donada la seva magnitud poblacional i d’activitat no 
representa un focus de contaminació atmosfèrica a tenir en compte. Malgrat això els hàbits 
d’utilització del vehicle són molt usuals pel fet de trobar-se allunyat del poble del Port de la 
Selva i d’altres zones urbanes de certa importància com Roses i Figueres. El Pol d’atracció 
d’aquests pobles en l’aspecte social, docent, de serveis, lúdic i de treball fa necessari el 
transport privat. Per altra costat el pol d’atracció turística que pateix a l’estiu és l’aspecte 
més destacat en quant a contaminació atmosfèrica provinent dels vehicles privats i autocars. 
Malgrat que a nivell de còmput general hi ha una elevada contaminació de CO2 degut 
bàsicament a les fonts difuses, el municipi de la Selva de Mar no compta amb problemes 
continus ni esporàdics de contaminació atmosfèrica degut a la capacitat dispersiva de 
l’atmosfera del municipi i a d’inexistent nombre d’empreses amb focus potencialment 
contaminadors de l’atmosfera. 

 

Al municipi de la Selva de Mar no hi ha empreses potencialment contaminants de 
l’atmosfera 

La manca d’activitat industrial i la proporció del nucli amb totes les seves activitats, són 
pràcticament inofensives, un cop avaluat el potencial contaminant. 

 

El trànsit de vehicles és la principal font emissora de gasos a l’atmosfera 

Hi ha dues tipologies de fonts difuses, el trànsit urbà i l’interurbà, d’aquestes dues tipologies 
de moviments és el trànsit urbà qui genera una major quantitat d’emissions, degut 
bàsicament a que la velocitat és més baixa per dins del municipi i contínuament s’ha de 
reduir i accelerar el que comporta un major consum de combustible i per tant una major 
emissió de gasos a l’atmosfera. La iniciativa d’aplegar el trànsit interurbà en un aparcament 
a l’entrada del poble, fa minvar la mobilitat sobre cotxes i en conseqüència no s’emeten més 
emissions a l’atmosfera. 

 

Efectes globals i locals dels gasos 

Tot i comptar amb una elevada emissió de CO2 degut bàsicament a les fonts difuses, el 
municipi de la Selva de Mar no compta amb problemes continus ni esporàdics de 
contaminació atmosfèrica, degut a la capacitat dispersiva de l’atmosfera del municipi i al 
reduït nombre d’activitat amb focus potencialment contaminants de l’atmosfera. 
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3.5.7. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats 

Punts forts 

Bona situació i climatologia per evitar episodis de contaminació 

Baixes emissions de fums, gasos i partícules produïdes per les activitats donada la inexistència 
de gas natural i l’alta participació de l’energia elèctrica en processos del sector industrial i 
comercial. 

Mesures de concentració del trànsit no veïnal sense accés al nucli urbà, durant els mesos d’estiu. 

 

Punts febles 

Situacions favorables a la formació d’ozó: l’alta insolació i altes emissions d’òxids de nitrogen de 
fora el municipi, principal precursor. 

El major gas emès a l’atmosfera és el CO2 el qual prové del trànsit dels vehicles. 

 

Oportunitats 

No s’han detectat episodis de contaminació atmosfèrica a la Selva de Mar. 

 

Amenaces 

 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

La tramuntana facilita la dispersió de contaminants 

 

Punts febles- Amenaces 

La tramuntana fa aixecar pols de l’aparcament 

 

3.5.8. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat 

• Promoure, a través de la Direcció general de Qualitat Ambiental, les mesures 
necessàries per respectar la qualitat de l’aire i la reducció de les emissions per restablir 
la qualitat de l'aire als municipis que superen les concentracions d’ozó troposfèric. 

• Promoure polítiques a favor de potenciar el transport públic 
• Incentivar els canvis de parc mòbil cap a models motoritzats més sostenibles (cotxes 

híbrids, motocicletes elèctriques, etc.).  

• Fomentar el foment de l’energia solar a través de models exemplificatius desenvolupats 
per l’administració local en equipaments públics. 
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3.6. Soroll 

A Memòria descriptiva 

El soroll en el seu vessant ambiental, no circumscrita a àmbits específics com el laboral, sinó 
en tant que immissió sonora present en l’hàbitat humà o en la natura, molt sovint no ha estat 
atès en prou atenció en les normatives ambientals.  

El soroll es defineix sovint com “el so indesitjat” o “so fort, desagradable o inesperat”. Els seus 
orígens es troben en les activitats humanes y s’associa especialment amb el procés 
d’urbanització i desenvolupament del transport i de la industria. Tot i que fonamentalment es 
tracta d’un problema urbà, també pot, en funció de les condicions topogràfiques, ser font de 
molèsties en les zones rurals. 

L’índex més utilitzat per mesurar el soroll és el decibel (dB), l’índex més utilitzat per expressar 
l’exposició al soroll, el nivell de pressió acústica ponderat ‘A’ dB (A); i el mètode d’obtenció de 
mesures a partir de series temporals de resultats, el denominat nivell equivalent de pressió 
acústica L Aeq. 

Medició del soroll. 

El soroll ve determinat en gran mesura per la percepció subjectiva de les persones, que varia 
d’un individu a un altra, i sovint, en un mateix individu segons la seva disposició en cada 
moment. Donada la seva naturalesa subjectiva, el soroll no pot mesurar-se en unitats 
objectives. Però per poder classificar i comparar les diferents freses és necessari com a mínim 
obtenir una descripció quantitativa aproximada. Amb aquesta finalitat , el “so”, que es part 
física del soroll, es descrit mitjançant valors quantitatius que es refereix a: 

• La seva intensitat 

La intensitat d’un so s’expressa en termes d’amplitud mitjana de les ones de pressió acústica p 
i, generalment,es determina pel nivell de pressió acústica Lp en decibels (dB) a partir de la 
següent equació (p0 es la presó acústica de referència de 20 µPa): 

Lp = 10 log (p/p0)² en dB 

L’oïda humà només percep nivells de pressió acústica entre 1 dB ( umbral d’audibilitat humana 
normal) i prop de 130dB (ombra’l del dolor). Normalment els sorolls a l’exterior varien entre 
els 35 i 110 dB. 

• La seva freqüència o escales de freqüències 

La major part dels sons consisteixen en una barreja de tonalitats amb diferents tons i 
freqüències, essent aquestes freqüències mesurades en hertzs (Hz). L’oïda humà té una 
sensibilitat diferent per a tonalitats de diferent freqüència: és més sensible per a tonalitats 
d’entre 1kHz i 5kHz, menys sensible per a freqüències més altes i molt menys encara per a 
freqüències baixes. Per tant, en la majoria dels casos el nivell sonor està ponderat amb la 
denominada ponderació “A” i,d’aquesta manera, es transforma en el nivell de pressió acústica 
ponderat A ó LpA 

LpA = 10 log (p/p0)² en dB (A) 

Taula 3.6-1: Nivell de pressió acústica ponderada A (dB (A)) 

Umbral de audibilitat a 1000 hz  0 

Sensació de silenci complet  0-20 

lleuger moviment de les fulles  25-30 

Zona urbana tranquil·la entre 2 i 4 de matinada  35-45 
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Taula 3.6-1: Nivell de pressió acústica ponderada A (dB (A)) 

Conversa normal (interior)  45-55 

Automòbil lleuger al ralentí a una distancia de 7.5m (motor d’explosió)  45-55 

Automòbil lleuger a 50 km/h, a una distancia de 7.5m  60-80 

Vehicle pesat de mercaderies a 50 km/h, a una distancia de 7.5m  80-95 

Motocicleta a 50 km/h, a una distancia de 7.5m  75-100 

Nivell màxim durant el pas d’un tren de mercaderies a 100 km/h, a una 
distancia de 7.5m (motor diesel)  

95-100 

Discoteca (interior, Leq)  85-100 

Nivell màxim d’un tren de passatgers (interurbà, 200 km/h, 7.5m)  95-100 

Nivell màxim de un tren de passatgers (ICE, 250 km/h, 7.5m)  95-100 

Nivell màxim de un tren de alta velocitat (TGV, 300 km/h, 7.5m)  105-110 

Avió a reacció (> 100 t, enlairament, 100 m)  110-115 

Avions militars en vol rasant  105-120 

Possibles danys auditius, inclús en casos de exposició de curta durada  > 120 
Font: "Una avaluació Dobris" sobre el medi ambient a Europa, Agencia europea del medi ambient (Buzón 
16B, Müller, DG XI, CCE, comunicació personal basada en EE.UU. EPA, 1979)  

 

3.6.1. Antecedents. Estudis d’acústica del municipi 

No existeix un estudi complert dels paràmetres sonomètrics dins el municipi de la Selva de 
Mar. El més aproximat és el mapa de sensibilitat acústica realitzat pel Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya, però que caldria completar amb un estudi més 
concret. Aquests mapes poden servir d’instrument de base per elaborar els mapes definitius, 
incorporant noves àrees i elements susceptibles de disposar d’objectius de qualitat propis i 
diferenciats. 

D’acord amb la Llei, una vegada el mapa de capacitat acústica l’hagi aprovat l’ajuntament ha 
de ser públic de forma que els ciutadans tenen dret a accedir-hi i a rebre la informació 
adequada sobre les zones de sensibilitat acústica, les zones de soroll i llurs entorns, d’acord 
amb la normativa reguladora d’accés a la informació en matèria de medi ambient.  

 

3.6.2. Normativa reguladora existent 

3.6.2.1. Unió Europea 

La política mediambiental de la Unió Europea en els darrers vint anys ha consistit a legislar, 
mitjançant directives comunitàries que estableixen nivells màxims d’emissió sonora per a 
vehicles, aeronaus i màquines, amb l’objectiu de fer un mercat únic i de procediments de 
certificació, per garantir que els nous vehicles i equips compleixen, en el moment de la 
fabricació, els límits establerts en les Directives. 

L’any 1996 la Comissió, mitjançant el Llibre Verd, proposa estimular el debat públic sobre la 
política futura de lluita contra el soroll i fruit d’aquest debat ha estat l’aprovació de les 
Directives següents: 

• Directiva 2000/14/CE, sobre l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
emissions sonores en l’entorn, que són degudes a les màquines d’ús a l’aire lliure, 8 de 
maig de 2000.  
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• Directiva 2002/30/CE, sobre l’establiment de normes i procediments per a la introducció 
de restriccions operatives relacionades amb el soroll en els aeroports comunitaris, 26 de 
març de 2002.  

• Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, 25 de juny de 2002. 

•  

3.6.2.2. Estat espanyol 

En la legislació espanyola, el mandat constitucional de protegir la salut (article 43 de la 
Constitució) i el medi ambient (article 45 de la constitució) incloïen la protecció contra la 
contaminació acústica. 

Recentment, les Corts Generals han aprovat la "Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido". 

El soroll no tenia, fins l’aprovació d’aquesta Llei, una norma general reguladora d’àmbit estatal. 
Compleix també l’objectiu de transposar al dret espanyol la Directiva 2002/49/CE, sobre 
avaluació i gestió del soroll ambiental. 

Per poder-la aplicar, cal el seu desenvolupament reglamentari. 

També destacar el RD 1909/1981 pel qual s’aprova la norma bàsica de la edificació NBE-CA-81 
sobre condicions acústiques en els edificis, i el RD 2115/1982 que es modifica la primera. 
Finalment l’Ordre de 29 de setembre de 1988 per la qual s’aclareixen i corregeixen aspectes 
dels annexes de la NBE-CA-82. 

 

3.6.2.3. Catalunya 

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció 
contra la contaminació acústica. La Llei recull els criteris que la Unió Europea ha establert en el 
Llibre Verd de la lluita contra el soroll i que s'han plasmat en la normativa comunitària. 

Anteriorment l’any 1995 es va aprovar mitjançant la Resolució del Departament de Medi 
Ambient, de 10 de novembre, una Ordenança municipal tipus reguladora del soroll i les 
vibracions, per facilitar als municipis, que són els qui tenen la competència, un model que 
puguin aprovar adaptant-lo a les seves necessitats i peculiaritats.  

Els projectes d’activitats que s’han de sotmetre al procediment establert en la Llei 3/1998, de 
27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, consideren el soroll un 
element que cal avaluar, per assolir l’autorització o llicència ambiental corresponent.  

Per a les infraestructures i activitats no sotmeses a la Llei d’intervenció integral de 
l’administració ambiental, les declaracions d’impacte ambiental, d’acord amb la Llei 16/2002 de 
protecció contra la contaminació acústica, estableixen valors límit de nivell de soroll que no 
poden sobrepassar. 

 

3.6.2.4. Ajuntament 

Les corporacions locals, com a administració més propera al ciutadà, són les competents per 
intervenir en l’àmbit urbà, d’acord amb la Llei 7/1985, de bases de règim local i per tant també 
regular en l’aspecte de sorolls i vibracions. 

L’ajuntament de la Selva de Mar no té aprovada cap ordenança específica sobre sorolls i 
vibracions. Aquesta ajudaria a establir les disposicions generals relatives a la intervenció de 
l’administració en matèria de sorolls i vibracions, s’ establirien criteris de prevenció específica 
contra el soroll que afecten l’edificació, els vehicles a motor, els sistemes d’alarma i els treballs 
a la via pública que produeixen soroll; el comportament ciutadà a la via pública i en la 
convivència diària; regularia detalladament els permisos i llicències en establiments públics i 
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activitats d’esbarjo o recreatives i, finalment, s’establiria un règim sancionador. En aquest 
sentit, té un interès especial la regulació del comportament ciutadà que pot produir soroll. 

 

3.6.3. Principals fonts de soroll del municipi 

A la Selva de Mar la contaminació per soroll és moderada i puntual en diverses zones i carrers 
del nucli urbà i a la carretera d’accés al nucli. Així les principals fonts de soroll són: 

Com a fonts mòbils el trànsit motoritzat en els carrers més transitats del nucli i la carretera 
d’accés conjuntament amb l’aparcament de l’entrada durant els mesos d’estiu. 

Com a fonts fixes destaquen les que provoquen algunes activitats constructives. El soroll 
disposat en l’àmbit rural és pràcticament inexistent. Finalment les diferents activitats 
comercials com ara els bars, principalment durant els mesos d’estiu en que s’hi aplega més 
gent i es fa vida a l’exterior. 

 

Aquest punt es complementa amb l’enquesta a la ciutadania vinculada a l’agenda 21 del 
municipi on es pregunta per la possible afectació dels sorolls. Els resultats són els següents: 

Figura 3.6-1: El soroll produït per focus de soroll (cotxes, motos, obres, bars, discoteques, 
etc.) li produeix molèsties? 

18%

77%

5%
0%

Mai
Ocasionalment
Sempre
NS/NC

 

Com es pot observar als enquestats creuen que hi ha molèsties ocasionals produïdes pel 
soroll i aquestes són principalment de soroll generat per les motos. Més concretament, el 
soroll produït per diferents focus produeixen ocasionalment molèsties a tres quartes parts  
dels enquestats.  

Les principals fonts de soroll identificades són les motos, les obres i els cotxes. En l’enquesta 
també s’han mencionat com a fonts de soroll molest els bars i l’increment de soroll a l’estiu. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 
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3.6.4. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu del soroll (diürn i nocturn i per temporades en 
municipis turístics) 

Taula 3.6-2: Límits d’emissions sonora a la CE per a 

determinades categories de vehicles 

Tipus de vehicle  

Automòbil 74 dB 

Autobús urbà 78 dB 

Camió pesat 80 dB 

Motocicletes <80 cm3 77 dB 

Motocicletes > 80 <175 cm3 79 dB 

Motocicletes > 175 cm3 82 dB 
Font: Libro Verde de la Comision Europea. Bruselas, 1996. 

 

Al 12 de juny de 2002 ,el Govern de Catalunya, va aprovar la Llei16/2002 de protecció contra 
la contaminació acústica. Aquesta llei obliga a: 

Fer la zonificació acústica del territori en zones de sensibilitat acústica alta (protecció alta 
contra el soroll),moderada (percepció mitjana del nivell de soroll) i baixa (percepció elevada 
del nivell del soroll). En cadascuna d’aquestes zones s’estableixen els valors límits d’immissió i 
els valors d’atenció a l’ambient exterior i també estableix valors límit d’immissió a l’interior 
dels habitatges i equipaments. 

Taula 3.6-3: Valors límit d’immissió i d’atenció a l’ambient exterior i interior (en dBA) 

Sensibilitat 
Acustica 

Valors_límit 
d’immissió a l’exterior 

Valors_limit d’atenció 
a l’exterior 

Valors_límit 
d’immissió a l’interior 

Alta Dia Nit Dia Nit Dia Nit 

Moderadada 60 50 65 60 30 25 

Baixa 65 55 68 63 35 30 
Font: Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

 

A continuació es presenten les mesures de soroll efectuades per Enginyeria Energètica 
Gironina sl durant un mostreig realitzat durant els dies 21 de juliol de 2007 i el 9 de novembre 
de 2007. Aquestes mesures puntuals s’han realitzat a diferents punts de la xarxa viària. 
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Fotografia 3.6-1: Sonometria a la carretera GIV-6121 

 
Font: Elaboració Pròpia 

 

El dia dissabte 21 de juliol es va realitzar una primera sonometria al municipi de la Selva de 
Mar. L’aparell homologat és de la marca CESVA SC-20C propietat de la universitat de Girona. 
Totes les mesures s’han fet amb la protecció antivents pel micròfon i prèviament s’ha 
equilibrat mitjançant CB-5. Les mesures s’han realitzat amb uns intervals de 15 minuts i el 
mesurador s’ha instal·lat a una alçada d’1’5 metres respecte al terra. Els resultats que es 
presenten a continuació corresponen a lectures integrades de quinze minuts i foren realitzades 
entre les 18:22 hores i les 19:00 hores en horari diürn, i de les 00:25 a les 00:40 del dia 22 de 
juliol en horari nocturn. Totes les mesures permeten integrar les variacions d’energia sonora i 
calcular com a resultat el nivell de soroll equivalent (LAeq). 

LCpk.- és el major valor absolut de la pressió sonora instantània des de l’inici de la medició, en 
decibels. 

LF.- és el valor rms amb promig exponencial ràpid de 125ms, en decibels. 

LS.- és el valor rms amb promig exponencial lent de 1s, en decibels. 

LE.- nivell d’exposició sonora. És el nivell sonor que mantingut constant durant 1 segon té una 
energia equivalent a la energia acumulada durant tota la medició, en decibels. 

LeqT.- nivell de pressió sonora continua equivalent. És el promig lineal del quadrat de la 
pressió acústica instantània durant tot el període de temps de la medició, en decibels. 

Leq1’.- nivell de pressió sonora continua equivalent durant 1 minut, en decibels. 

Leq1’’.- nivell de pressió sonora contínua equivalent durant 1 segon, en decibels. 

L90,L50,L10.- son els nivells que s’han superat un 90%, 50% i 10% del temps de medició en 
decibels. 

 Taula 3.6.4: Mesuraments del nivell sonor diürn i nocturn en els 

diferents punts de mostreig. Dissabte 21 juliol de 2007 
(Temporada alta). 

 Lloc Carretera 
GIV-6121 

Plaça horari 
diurn 

Plaça horari 
nocturn 

 Hora inici 18:22 18:45 0:25 
 Hora fi 18:37 19:00 0:40 
 LcpK 114,6 99,0 95,5 
 LF 47,4 51,3 57,9 
 LS 47,6 55,2 58,0 
 LE 99,2 92,4 90,2 
 LeqT (15 minuts) 69,5 62,1 59,4 
 Leq1' 63,4 54,1 57,3 
 Leq1'' 47,2 55,0 60,1 
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 Taula 3.6.4: Mesuraments del nivell sonor diürn i nocturn en els 

diferents punts de mostreig. Dissabte 21 juliol de 2007 
(Temporada alta). 

 Lloc Carretera 
GIV-6121 

Plaça horari 
diurn 

Plaça horari 
nocturn 

<90 40,6 47,6 54,7 
<50 46,4 53,4 58,9 

p
er
ce
n

ti
ls
 

<10 63,5 60,6 63,2 
cotxes 60 26  
motos 28 -  
furgonetes 20 28  

T
rà
n
si
t 

/h
/ 
h
o
ra
 

camions< 4 -  
Font: Elaboració pròpia. Energi sl 

 

 Taula 3.6-5: Mesuraments del nivell sonor diürn en els diferents 
punts de mostreig en temporada baixa. Divendres 9 de 

novembre de 2007 (temporada baixa) 

 Lloc Carretera GIV-6121 Plaça  

 Hora inici 12:35 12:10 
 Hora fi 12:50 12:25 
 LcpK 113,6 105,1 
 LF 49,9 53,8 
 LS 48,7 54,3 
 LE 95,6 88,0 
 LeqT (15 minuts) 64,8 58,8 
 Leq1' 62,9 46,2 
 Leq1'' 48,8 52,5 

<90 40,2 41,8 
<50 44,5 50,3 

p
er
ce
n

ti
ls
 

<10 59,8 62,6 
cotxes 34 24 
motos 12 8 
furgonetes 4 - 

T
rà
n
si
t 

/h
/ 
h
o
ra
 

camions< 2 - 
Font: Elaboració pròpia. Energi sl 

 

El soroll causat a l’aire lliure, com per exemple el que prové d’obres, no està relacionat amb 
una infraestructura fixa com el de les carreteres o la fressa industrial. D’aquí que els equips 
sorollosos poden ser utilitzats en diversos llocs i en diferents hores per persones diferents, 
elements que dificulten la reglamentació i control del soroll.  

De les mesures preses només durant l’estiu es sobrepassen els límits de decibels recomanats, 
concretament segons la mesura feta a la carretera d’accés al nucli. 

 

3.6.5.Mapa de sensibilitat acústica municipal. Cadastre sònic 

El consell Comarcal de l’Alt Empordà disposa del Mapa de Capacitat Acústica amb valors de 
l’any 2004, referent al municipi de la Selva de Mar. Aquests mapes poden servir d’instrument 
de base per elaborar els mapes definitius i aprovar-los, tal com estableix la Llei. 
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Figura 3.6-2: Mapa de Capacitat Acústica de la Selva de Mar 

 
Font: Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

 

Al carrer d’entrada del nucli fins a la plaça del poble s’ha establert uns valors d’immissió diürns 
en ambient exterior classificat com a zona B LAr ≤ 65 classificat com a zona de sensibilitat 
acústica moderada. Mentre que la resta de zona urbana és classificada com a zona A, LAr≤60 
de sensibilitat acústica alta. No s’han dibuixat zones d’especial focus de soroll ni zones 
tipificades com a Zona C,D,Ao o ZEPQA. 

A partir d’aquí cal que es reguli amb més exactitud la capacitat acústica de cada indret del 
municipi seguint la següent metodologia:  

Fase A): Reconèixer els emissors i receptors singulars del territori  

Fase B): Definir zones homogènies des de la immissió de soroll  

Fase C): Elaborar el mapa  

Fase D): Aprovar i fer públic el mapa 

Cal recordar que en el Mapa de capacitat acústica es grafien les zones de sensibilitat acústica 
amb els valors límit d’immissió que corresponen a l’horari diürn. La Llei estableix, com a mínim 
les zones següents: 

• Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori que requereixen 
una protecció alta contra el soroll. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: LAr 60  

• Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del territori que admeten 
una percepció mitjana de soroll. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: LAr 65 

• Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una 
percepció elevada de nivell sonor. Valor límit d’immissió en l’horari diürn: LAr 70 

Zona A, LAr≤65 

Zona B, LAr≤60 
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• Zona de soroll. Són els sectors del territori afectats per la presència d’infraestructures de 
transport viari, ferroviari, marítim i aeri. 

• Zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). Són les àrees en què per les 
seves singulars característiques es considera convenient de conservar una qualitat 
acústica d’interès especial. El valor límit d’immissió es considera que és el valor del soroll 
de fons més 6 dB (A). 

• Zona acústica de règim especial (ZARE). Són les àrees en què es produeix una elevada 
contaminació acústica a causa de la presència de nombroses activitats i del soroll produït 
al voltant. Poden ser declarades ZARE les zones en què se sobrepassin els valors límit 
d’immissió en l’ambient exterior corresponents a zones de sensibilitat acústica baixa en 15 
dB (A) o més, dues vegades per setmana, durant dues setmanes consecutives o tres 
d’alternes, dins del termini d’un mes. 
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B. Diagnosi estratègica del soroll 

3.6.6. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica 

Planificació urbanística i Mapa de capacitat acústica 

A la Selva de Mar hi ha un gran camí per recórrer dins l’àmbit de la millora per reduir les 
molèsties sonores. La planificació urbanística futura ha de permetre prevenir al màxim 
possible la interferència d’espais d’usos no compatibles que modifiquin sensiblement els 
nivells acústics. La comprovació d’aïllaments i muntatges d’instal·lacions i activitats és una 
qüestió bàsica per evitar que es generin intensitats sonores inadequades i per reduir 
molèsties. Per altra banda, cal una sensibilització ciutadana, tant a nivell personal com 
col·lectivament, ja que el comportament pot derivar en actes molestos, especialment en 
aquells entorns més confinats o amb una densitat de població més elevada. 

Mapa de Capacitat Acústica de la Selva de Mar 

 
Font: Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

 

Mesuraments del nivell sonor diürn i nocturn en els 
diferents punts de mostreig en època d’estiu. 

Carretera Plaça horari Plaça horari 
Lloc 

GIV-6121 diurn nocturn 

Hora inici 18:22 18:45 0:25 

Hora fi 18:37 19:00 0:40 

LeqT (15 minuts) 69,5 62,1 59,4 

Font: Elaboració pròpia. Energi SL. 

 

 

 

 

 

 

Zona A, LAr≤60 

Zona B, LAr≤65 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  185 

 

 

 

Sensibilitat ambiental envers els límits del Parc Natural 

La gestió ambiental del soroll ha de tenir com a finalitat que l’activitat antròpica en el 
territori no produeixi nivells de soroll que molestin o incomodin l’home o que alterin els 
ecosistemes naturals. 

Entesa així, la gestió ambiental del soroll és una tasca complexa que s’integra en la gestió 
global del territori i que considera l’entorn com a l’element que té uns requeriments que cal 
compatibilitzar amb les actuacions de l’home. Això suposa tenir en compte les 
característiques del medi com un dels elements que ha d’intervenir des de la primera decisió 
en la implantació de noves activitats antròpiques. 

 

 

 

 

 

El trànsit rodat és la principal font emissora de soroll ambiental 

Igual que a la majoria de localitats el trànsit és el màxim causant de les molèsties sonores. A 
la Selva de Mar com a municipi que també es veu afectat per l’estacionalitat estiuenca, fa 
que sigui en questa estació quan més s’accentuen els sorolls. Els cotxes, la vida al carrer i 
terrasses, les obres en les construccions i sobretot les motocicletes són els causants més 
directes del soroll al municipi. 

Mesuraments de trànsit rodat diürn i nocturn en els 
diferents punts de mostreig en època d’estiu. 

Carretera Plaça horari Plaça horari 
Lloc 

GIV-6121 diurn nocturn 

Hora inici 18:22 18:45 0:25 

cotxes 60 26   

motos 28 -   

furgonetes 20 28   

camions< 4 -   

Font: Elaboració pròpia. Energi SL.. 
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3.6.7. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats 

Punts forts 

Inexistència d’indústries potencialment sorolloses dins el nucli urbà. 

La pertinença del municipi en bona part dins el Parc natural del Cap de Creus dóna compromisos 
de relació entre els límits de les zones urbanes i el mateix parc. 

Bossa d’aparcament a l’entrada del poble. 

 

Punt febles 

El soroll de diferents activitats d’oci (bars, terrasses,..) principalment durant els mesos d’estiu. 

L’alt volum de trànsit motoritzat, especialment el de motocicletes. 

La densa densitat del trànsit a la carretera d’accés al poble en èpoques d’estiu. 

 

Oportunitats 

Aplicació de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. 

 

Amenaces 

El col·lapse del trànsit està destorbant considerablement la qualitat de vida. 

El continu augment del parc mòbil. 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

En general la població és tranquil·la sobretot a les nits (amb l’excepció de l’estiu puntualment) 

 

Punts febles- Amenaces 

Ocasionalment i sobretot a l’estiu hi ha algunes motos i alguns gossos que fan soroll 

 

3.6.8. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat 

• Complir la legislació vigent en matèria de soroll, la qual proporciona diverses eines per a 
establir els límits òptims de soroll recomanable. 

• Promoure una planificació territorial i urbanística que prevegi els usos compatibles 
segons la seva incidència en l’àmbit del soroll, així com una gestió de la mobilitat 
adequada pel que fa al seu impacte sonor. 

• Educar i informar a la població sobre els seus drets i deures pel que fa a la capacitat de 
generar i rebre soroll. 
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3.7. Residus  

A. Memòria descriptiva 

3.7.1. Residus municipals. Marc legislatiu 

Els residus del municipi de la Selva de Mar es classifiquen segons la seva naturalesa així com 
els seus tractaments. Tant la recollida del residu, com el seu posterior tractament, compliran 
amb la legislació Catalana vigent en l’àmbit de residus. Cal destacar la Llei 6/1993, reguladora 
dels residus i el Decret Legislatiu 2/1991, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents 
en matèria de residus industrials i, si s’escau, el Decret 115/94 de 6 d’abril, regulador del 
Registre de Gestors de Residus. Alhora també compliran la normativa estatal recollida en la 
Llei de residus 10/98. Així com el Programa de Gestió dels Residus Municipals a Catalunya 
2001-2006 (PROGREMIC). 

Els objectius del PROGREMIC (2001-2006) es centren en els següents eixos bàsics:  

• Prevenció en la generació de residus. 

• Valorització de les fraccions que són aprofitables materialment i energèticament. 

• Disposició del rebuig en dipòsit controlat 

• Divulgació i comunicació de les mesures de minimització i valorització als ciutadans, empreses i 
administració. 

• Directrius per a la gestió dels residus comercials considerats com a residu altament valoritzable. 

I actualment, es troba en revisió el Programa de gestió de residus municipals 2007-2012 
(PROGREMIC) que apunta els següents principis i bases: accions per a potenciar el consum 
sostenible i la reducció de residus, mesures de prevenció, implantació la recollida de matèria 
orgànica a tot Catalunya, increment de l’eficiència en la recollida selectiva, tractament de la 
fracció resta (tot el que no se separa selectivament), i reducció del desplaçament de residus i 
reordenament dels fluxos actuals. 

Les normes esmentades estableixen un seguit de principis rectors en la gestió dels residus per 
a tots els municipis de Catalunya, entre ells la Selva de Mar, d’acord amb la política medi 
ambiental de la Unió Europea. 

La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus (DOGC núm. 1776, 28 d’agost de 1993) 
determina que els municipis són els responsables del servei de recollida, del transport, de la 
valorització i de la disposició dels residus municipals. També estableix que els Ajuntaments han 
de promoure la valorització dels residus municipals, entenent per valorització les operacions de 
recollida selectiva i el servei de deixalleria municipal. Aquest model de gestió, tal com 
s’especifica en l’article 45 de la Llei, pot portar-se a terme des de l’àmbit municipal o, si 
s’escau, fer-se a nivell mancomunat o comarcal. 

De manera voluntària els municipis impulsaran la recollida selectiva del vidre, del paper i 
cartró, de les piles, dels plàstics, dels metalls i d’altres materials que puguin ser valoritzables 
(article 47.3 de la Llei 6/93). Atès que majoritàriament es tracta d’envasos i residus d’envasos, 
la seva gestió es regula a través de la Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos. Aquesta Llei 
especifica els sistemes de recollida selectiva i marca els objectius de recuperació i valorització 
per a cada tipus de material. 

Taula 3.7-1: Objectius específics de valorització a nivell de Catalunya en el PROGREMIC 

 Material Objectiu 2003 Objectiu 2006 
Vidre 60% 75% 
Paper 60% 75% Recollida selectiva en àrees d’aportació 

Envasos lleugers 15% 25% 
Piles 50% 75% 

Làmpades de descàrrega 50% 75% 
Fluorescents 50% 75% 

Residus Industrials 
Recollida diferenciades o en Deixalleria 

Frigorífics fora d’ús 75.000 unitats 100.000 unitats 

Deixalleria Recollir selectivament a 
través de deixalleries 

Més del 8% del 
total de RM 

Més del 10% del 
total de RM 
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Taula 3.7-1: Objectius específics de valorització a nivell de Catalunya en el PROGREMIC 

 Material Objectiu 2003 Objectiu 2006 
generats generats 

Recollida en àrees de vorera i/o grans 
productors 

Fracció orgànica 40% 55% 

Recollides diferenciades i/o gestors 
autoritzats particulars 

Residus comercials 8% de la 
generació total 

15% de la 
generació total 

Font: PROGREMIC 2001-2006.    

 

3.7.1.1. Caracterització dels residus municipals: producció i composició 

La Llei 6/93 defineix els residus municipals com els residus domèstics i també els residus de 
comerços i d’oficines i serveis i d’altres residus que, per llur naturalesa o composició, poden 
assimilar-se als residus domèstics. En funció de les seves característiques els residus 
municipals es poden classificar en: 

•••• Residus municipals ordinaris (RMO): Agrupa tots aquells residus municipals que són objecte de la 
recollida ordinària de deixalles. Es poden dividir en diferents fraccions: matèria orgànica, paper i 
cartró, vidre, plàstics, metalls, envasos mixtos, tèxtils i altres materials. 

•••• Residus municipals voluminosos (RMV): Són aquells residus que per la seva grandària no poden 
ser recollits a través dels mitjans convencionals utilitzats pels residus municipals ordinaris. És el cas 
dels electrodomèstics, dels mobles i d’altres andròmines. 

•••• Residus municipals especials (RME): Són els residus que, pel caràcter perillós de la seva 
composició, no poden recollir-se amb la resta de residus municipals ordinaris. Són, per exemple, les 
pintures, els dissolvents, les piles, els medicaments, les bateries de cotxe, els olis, etc. 

Taula 3.7-2: Producció de residus municipals a la Selva de Mar (Tn). Període 1998 – 2006. 

Total % Rec. 
Sel. 

Total Generació 
Any Vidre 

Paper i 
Cartró 

Envasos 
lleugers 

Medic. Piles 
Rec. 
Sel. 

s/total Fracció 
Resta 

%Fracci
ó Resta 
/ Total (total) 

Kg/
hab/
dia 

1998 6,4 2,49 - - - 8,89 6,55 126,89 93,45 135,78 2,04 
1999 6,4 - - - - 6,4 4,75 128,4 95,25 134,8 2,03 
2000 5,6 5,91 0,71 0,01 - 12,23 9,18 121,04 90,82 133,27 2,01 
2001 7,6 4,09 0,81 0,01 - 12,51 8,52 134,14 91,47 146,64 2,21 
2002 7,4 4,27 1,06 0,01 - 12,74 9,11 127,16 90,89 139,9 1,95 
2003 9,4 4,43 0,92 0,01 - 14,76 12,81 100,64 87,19 115,43 1,57 
2004 10,2 7,61 1,36 0,01 - 19,18 16,11 99,86 83,89 119,04 1,58 
2005 13,2 9,99 1,63 - - 24,82 22,15 87,23 77,85 112,05 1,42 
2006 13 9,17 1,76 0,01 - 24,1 27,17 64,63 72,83 88,74 1,09 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana de Residus. 

 

Com es pot veure, el percentatge de recollida selectiva ha augmentat del 6,55% l’any 1998 al 
22,17% l’any 2006, augmentant aquest percentatge de recollida selectiva especialment en els 
darrers 4 anys, en que la quantitat de residus recuperats s’ha gairebé duplicat. 

Pel que fa a la generació de residus per habitant i dia, segons el cens de població de cadascun 
dels anys, se situa l’any 2006 en l’1,09 kg/hab/dia, situant-se en els nivells més baixos dels 
darrers 9 anys, i millorant els registres que presentava el municipi als finals dels 90, quan 
aquesta dada estava situada al voltants dels 2 kg/hab/dia. La generació diària de residus per 
habitant és, a la Selva de Mar, inferior a la mitjana de l’Alt Empordà, i l’evolució mostrada en 
els darrers anys, tendeix a millorar encara més aquest registre. 

Les següents figures mostren aquestes dades d’una forma gràfica. 
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Figura 3.7-1: Generació de residus municipals (Kg/hab/dia) 
Període 1998-2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana de Residus. 
Figura 3.7-2: Generació de residus municipals totals a la Selva de Mar (Tn) 

Període 1998-2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana de Residus. 
PiC: Paper i Cartró 
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3.7.1.2. Anàlisi de la gestió del servei de recollida i tractament dels residus municipals 

La gestió dels residus de la comarca és competència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i 
des de l’ajuntament de la Selva de Mar s’ha signat un conveni amb el Consell Comarcal.  

En aquest municipi es recull separadament el paper i cartó, el vidre, els envasos lleugers i el 
rebuig, i aquest es recullen a través de les Empreses que el Consell Comarcal contracta, i pel 
què fa al rebuig, aquest es recull mitjançant l’empresa FCC S.A., contractada directament per 
l’ajuntament. 

3.7.1.2.1. Rebuig 

En el municipi de la Selva de mar hi ha un total de 11 contenidors de rebuig repartits en tres 
punts dins del municipi, amb una ràtio de 20,27 habitants/contenidor de rebuig. 

El servei de recollida del rebuig el realitza l’empresa FCC S.A. (Fomento de Construcciones i 
Contratas S.A.), empresa fruit de les fusions de dos prestigioses empreses: Contrucciones y 
Contratas, S.A., fundada a Madrid el 1944, i Foment d’Obres i Construccions, S.A., fundada a 
Barcelona i unides al 1992). 
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Aquesta empresa factura a l’Ajuntament, juntament amb el servei de neteja viària, un total de 
1.499,99€ mensuals, el que suposa un cost per a l’Ajuntament, pel que fa a recollida del 
rebuig i a neteja viària, de 17.998,88€ anuals. 

FCC S.A. s’encarrega de la recollida del rebuig i del seu transport fins a l’Abocador Comarcal de 
Pedret i Marzà, ubicat a l’anomenat Camp del Cagarell. Està funcionant com a abocador 
controlat comarcal des de maig de 1988. Abans havia estat l’abocador municipal de Castelló 
d’Empúries, i després d’una mancomunitat de municipis on s’hi afegiren Roses i Figueres. 
Actualment, i des de l’any 1988, el gestiona el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Des de 
novembre de 1993 l’explota en règim de concessió, l’empresa Tractaments Alt Empordà, SL. 

L’abocador comarcal és de classe II, en estar equipat específicament per admetre totes 
aquelles fraccions de residus municipals no valoritzables. Des de la seva creació, l’abocador 
comarcal s’ha anat omplint en diferents fases i vasos d’abocament: 

Taula 3.7-3. Dades de l’evolució de l’Abocador Comarcal 

Fase Període d’explotació Superfície Capacitat (m3) Gestor 

I i II 1985-1991 5,7ha 243.000 Mancomunitat de municipis 

III 1992-2001 6,5ha 469.500 Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

IV 2002-2012 21,40ha 1.167.603 Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
Font: Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

 

L’abocador dóna servei als 68 municipis de la comarca i a les empreses de la zona que vulguin 
abocar-hi residus comercials assimilables als residus sòlids urbans, és a dir, tots aquells que es 
consideren residus municipals i comercials. Pel que fa als residus industrials, només s’accepten 
aquells que són assimilables als anteriorment citats. 

Un cop a l’abocador, els residus es compacten, mitjançant una planta de premsatge, la qual 
crea les bales que posteriorment són dipositades a la cel·la del vas d’abocament, obtenint-ne 
una densitat d’1 tona per m3. A més a més, el dipòsit disposa d’una planta de tractament de 
lixiviats, que es va posar en funcionament l’octubre de 2003 i d’una planta de tractament de 
biogàs, en funcionament des de desembre de 2003. 

Fotografia: 3.7-1: Àrea d’aportació de rebuig a l’entrada del nucli 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 

3.7.1.3. Recollida selectiva i deixalleria 

A la Selva de Mar funciona un servei de recollida selectiva de vidre, paper-cartró i envasos 
lleugers mitjançant contenidors específics ubicats en àrees d’aportació al carrer. Els 
contenidors de recollida selectiva no es troben repartits pels diferents carrers i places del 
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municipi, sinó que es troben agrupats en un sol punt a l’entrada del municipi, ja que la 
mobilitat amb el camió pels carrer de dins el nucli urbà és dificultosa, ja que els carrers són 
molts estrets, i fins i tot hi ha carrers amb el paviment irregular. 

En aquesta única àrea d’aportació s’agrupa un contenidor de vidre (contenidor verd), dos de 
paper-cartró (contenidor blau) i un d’envasos lleugers (contenidor groc). 

L’ajuntament de la Selva de Mar ha delegat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà tots aquest 
serveis de recollides selectives. Les empreses concessionàries del servei segons el tipus de 
residu són: 

• PAPER: el recull Sersall. I porta el paper a Papeles Allende, a Palol de Revardit. 

• ENVASOS: el recull Sersall. I els porta a la planta de triatge de Celrà. 

• VIDRE: el recull Santos Jorge. I el porten a la seva pròpia planta de Mollet del Vallès. 

 
Figura 3.7-3. Ubicació aproximada dels contenidors de recollida selectiva.  

La Selva de Mar. 

 
Font: http://www.selectiva-altemporda.org/web 
En aquesta figura manca la ubicació dels contenidors de recollida selectiva de vidre. 

 

 
Fotografia 3.7-2: Àrea d’aportació de residus reciclables, a l’entrada del nucli 

 
Font: Elaboració pròpia 
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3.7.1.3.1. Recollida selectiva de vidre 

El municipi de la Selva de Mar disposava, l’any 2005, de 2 contenidors de vidre tipus iglú, que 
significa un ràtio de 1 contenidor cada 108 habitants. La quantitat recollida de vidre l’any 2006 
va ser de 13.000 kg que representa 58,29 Kg/hab/any. 

Pel que fa a l’evolució de la recollida selectiva del vidre, en el període comprés entre els anys 
1998 i 2006, es pot comprovar com de les poc més de 6Tn recollides l’any 1998, i després d’un 
parell d’anys en que aquesta recollida es va mostrar estable, es va anar augmentant la 
quantitat de vidre recollit de forma selectiva fins a les poc més de 13Tn l’any 2005, quantitat 
ja molt semblant a la de l’any 2006. 

Figura 3.7-4: Evolució de la recollida selectiva de vidre (Tn) 
Període 1998 - 2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència Catalana de Residus. 

 

Pel que fa a les dades de recollida mensual del vidre, aquestes mostren una forta estacionalitat 
entre el període estival i la resta de l’any. Ja que com es pot comprovar en la següent figura, 
que mostra les mitjanes mensuals del període comprés entre els anys 2000 i 2006, la quantitat 
recollida al mes d’agost, quintuplica la quantitat de vidre recollida els mesos d’hivern. 

Aquesta forta variabilitat en la recollida selectiva del vidre, segons les converses mantingudes 
amb el propi ajuntament, no comporta problemes amb l’eficiència del servei i la intensitat de la 
freqüència de la recollida els mesos d’estiu, possiblement perquè la freqüència de la recollida 
és diferent per els mesos d’estiu que per la resta.  

Figura 3.7-5: Evolució mensual de la recollida selectiva de vidre (Kg) 
Mitjana del període 2000 - 2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del CCAE. 
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3.7.1.3.2. Recollida selectiva de paper i cartró 

El municipi de la Selva de Mar disposava, l’any 2005, de 2 contenidors de paper i cartró, que 
significa un ràtio de 1 contenidor cada 108 habitants. La quantitat recollida de paper i cartró 
l’any 2006 va ser de 9.170 kg que representa 41,12 Kg/hab/any. 

Pel que fa a l’evolució de la recollida selectiva de paper i cartró, en el període comprés entre 
els anys 1998 i 2006, es pot comprovar com de les poc més de 2Tn recollides l’any 1998 es va 
anar augmentant la quantitat recollida de forma selectiva fins a les 10Tn l’any 2005, i com en 
el darrer any, 2006, s’ha donat un petit descens de la quantitat de paper i cartró recollida de 
forma selectiva, fins a les poc més de 9Tn. 

Figura 3.7-6: Evolució de la recollida selectiva de paper i cartró (Tn) 
Període 1998 - 2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència Catalana de Residus. 

 

Pel que fa a les dades de recollida mensual del paper i el cartró, aquestes no mostren 
l’estacionalitat tant marcada com en el cas del vidre, però també s’observen diferències 
significatives entre els mesos d’hivern i els d’estiu. Així, els mesos de juliol i agost, la quantitat 
de paper i cartró recollit de forma selectiva duplica el recollit durant els mesos del període 
hivernal, tal i com es pot comprovar en la següent figura, que mostra les mitjanes mensuals 
del període comprés entre els anys 2000 i 2006. 

Figura 3.7-7: Evolució mensual de la recollida selectiva de paper i cartró (Kg) 
Mitjana del període 2000 - 2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del CCAE. 

 

3.7.1.3.3. Recollida selectiva d’envasos lleugers 

El municipi de la Selva de Mar disposava, l’any 2005, d’un únic contenidor d’envasos lleugers, 
que significa un ràtio de 1 contenidor per als 216 habitants d’aquesta població. La quantitat 
recollida d’envasos lleugers l’any 2006 va ser de 1.760 kg que representa 7,9 Kg/hab/any. 
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Pel que fa a l’evolució de la recollida selectiva d’envasos lleugers, en el període comprés entre 
els anys 1998 i 2006, es pot comprovar com aquesta s’ha incrementat de forma constant 
d’ençà que els envasos lleugers es van començar a recollir de forma selectiva a la Selva de 
Mar, l’any 2000, fins arribar a les gairebé 1,8Tn l’any 2006. 

Figura 3.7-8: Evolució de la recollida selectiva d’envasos lleugers (Tn) 
Període 1998 - 2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència Catalana de Residus. 

 

Pel que fa a les dades de recollida mensual dels envasos lleugers, aquesta torna a mostrar 
l’estacionalitat del municipi, tal i com succeïa amb el vidre, provinent del important increment 
d’activitat que es dona al municipi durant el període estival. Ja que com es pot comprovar en 
la següent figura de les mitjanes mensuals recollides en el període comprés entre els anys 
2000 i 2006, la quantitat recollida als mesos de juliol i agost, suposa el 30% del total 
d’envasos lleugers recollits al llarg de l’any. 

Figura 3.7-9: Evolució mensual de la recollida selectiva d’envasos lleugers (Kg) 
Mitjana del període 2000 - 2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del CCAE. 

 

3.7.1.6. Altres recollides 

3.7.1.6.1 Programa RE-PAPER 

A més dels serveis abans descrits, l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà porta a terme campanyes per a fomentar la recollida selectiva del paper i de les 
altres fraccions valoritzables dels residus.  

El setembre de 2005 l’àrea de medi ambient va enviar a les escoles una oferta de diferents 
activitats i visites pedagògiques per a treballar la temàtica de la gestió dels residus. I a partir 
del gener del 2006 posà en marxa el Programa RE-PAPER. 

Aquest programa neix amb la necessitat dels centres educatius de tenir a l’abast un servei de 
recollida selectiva de paper que faciliti la tasca diària del centre de la recollida d’aquest residu. 
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D’altra banda, l’interès creixent d’integrar els centres educatius en xarxes com les “Escoles 
verdes” fa que les accions encaminades a la sostenibilitat dins les escoles siguin freqüents.  

RE-PAPER és una resposta a aquestes necessitats en la mesura que:  

- Inicia un servei de recollida de paper i cartró específic per a les escoles. 

- Complementa el servei amb una campanya d’inici amb elements de motivació per a crear 
els hàbits del reciclatge: el retorn, elements teatrals, consultes pels mestres, etc. 

- Aporta uns dossiers educatius per a ajudar al mestre en la tasca de facilitar la comprensió 
de la importància del reciclatge. 

Al no haver cap escola a la Selva de Mar no es possible portar a terme aquest programa. 

3.7.1.6.2. Recollida selectiva per empreses 

Finalment, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, també disposa d’un servei de recollida 
selectiva de residus valoritzables de paper i cartró, vidre o envasos lleugers per a empreses. 
Aquest servei s’orienta a empreses que no disposin de cap servei municipal d’aquest tipus 
implantat i que tinguin una generació anual de residus valoritzables que permeti la utilització 
d’un contenidor de 2,5m3. Aquestes servei s’empara en la llei 15/2003, de 13 de juny, que 
modifica la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, la qual introdueix la definició de 
residu comercial com el residu municipal generat per l’activitat pròpia del comerç al detall i a 
l’engròs, l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis.  

Aquest text legislatiu modifica l’anterior legislació i diu expressament que són obligacions dels 
productors i posseïdors de residus:  

• Garantir que els residus que generin o posseeixin siguin gestionats d’acord amb les 
prescripcions d’aquesta llei  

• Fer-se càrrec dels costos de les operacions de gestió dels residus que generin o posseeixin  

• Les altres imposades per la Llei i per les disposicions específiques o complementàries que 
regulin determinades categories de residus  

• La persona titular de l’activitat que genera residus comercials ha de:  

- Gestionar els residus per si mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies dels 
posseïdors o productors de residus. 

- Lliurar els residus a un gestor autoritzat o bé acollir-se al sistema de recollida i 
gestió que l’ajuntament estableixi per aquest tipus de residus.  

- Mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i seguretat. 

- Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.  

- Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.  

- Tenir a disposició de l’administració el document que acrediti que ha gestionat 
correctament els residus i els justificants de lliurament efectuats.  

No s’ha detectat cap empresa que s’hagi acollit a aquest programa. 

 

L’analisi de les diferents fraccions que es recullen selectivament en el municipi, es completa 
amb els resultats de l’enquesta de percepció ciutadana, on es demana si es separen les 
diferents fraccions (rebuig, paper, envasos, vidre, orgànica i especials). Els resultats són els 
següents. 
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Figura 3.7-10: Separa habitualment els residus en les diverses fraccions? 
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Els enquestats separen habitualment els residus en les diverses fraccions, principalment el 
vidre. Així mateix, cal destacar que un 59 % de la població diu que sempre o ocasionalment 
du a terme la separació de la fracció orgànica quan en aquest municipi no es realitza la 
recollida d’aquesta fracció. Per tant se’n dedueix que hi ha desconeixement de que és la 
fracció orgànica dels residus municipals. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

 

3.7.1.4. Residu verd 

Actualment no es disposa cap servei per aquest tipus de recollida, tot i que en algun moment 
hi ha hagut la demanda d’aquest servei. Es preveu solucionar aquesta demanada amb la futura 
minideixellaria gestionada pel Consell Comarcal i situada a l’entrada del municipi, on 
actualment es troben els contenidors de recollida selectiva. Cap la possibilitat de portar el 
residu a Castelló d’Empúries, on si que hi ha dipòsit per aquest residu. 

3.7.1.5. Deixalleria 

Actualment, el municipi de la Selva de Mar no disposa de cap deixalleria, així, tots els residus 
que no són assimilables al rebuig són dipositats a l’entrada del poble, exceptuant aquells que 
en sigui obligatori una gestió. En cas de que els habitants de la població vulguin dipositar 
elements que hagin de ser gestionats en una deixalleria, aquests s’han de dirigir a la 
deixalleria del Port de la Selva, o bé a d’altres municipis de la Comarca. 

Amb tot, actualment està en projecte la construcció d’una minideixellaria a l’entrada del poble, 
sobre la que ja s’ha acordat un conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

3.7.1.6. Valoració dels percentatges de recuperació i gestió de la recollida selectiva 

A continuació s’analitza l’assoliment dels objectius del programa PROGREMIC en el municipi de 
la Selva de Mar des de la seva entrada en vigor l’any 2001 fins al 2003, que correspon a la 
primera etapa. La segona etapa, per la seva banda, compara el compliment, o no, dels 
objectius previstos pel PROGREMIC per a l’any 2006. 

Per a poder compara els percentatges de les diferents fraccions de residus recuperades per al 
municipi, seria necessari conèixer la quantitat de residus que es generen a la Selva de Mar, per 
tipus. Però com que no s’ha fet cap estudi sobre la composició de la brossa d’escombraries, 
s’ha utilitzat les quantitats produïdes segons la bossa d’escombraries tipus realitzada per 
l’Agència de Residus de Catalunya. Es tracta dels percentatges mitjans a Catalunya d’una 
bossa de deixalles domèstica segons les fraccions que s’hi poden trobar. Les quantitats, però, 
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poden variar segons la tipologia de la població (rural/urbana – turística o no) ja que depèn 
molts dels hàbits de consum de cadascú. 

Les següents taules comparen el percentatge de residus recollits selectivament (Vidre, Paper i 
Cartró, i Envasos lleugers) respecte el total dels residus municipals generats a la Selva de Mar 
en els anys 2003 i 2006, i es comparen amb els objectius marcats pel PROGREMIC, i detallats 
a l’inici d’aquest apartat. Evidentment, en no dur-se a terme la recollida selectiva de la matèria 
orgànica, tampoc s’assoleixen els objectius per aquest residu revaloritzable. 

Així, el primer que es pot observar en les següents taules, és que el municipi de la Selva de 
Mar presenta uns hàbits de generació de residus perceptiblement diferents als de la mitjana 
catalana, ja que, per exemple en la generació de vidre, la quantitat de vidre generat com a 
residu supera les expectatives de generació del mateix segons la bossa d’escombraries tipus 
de l’Agència de Residus de Catalunya. 

Tot i això, i prenent com a base que els objectius de recuperació de residus valoritzables del 
PROGREMIC s’assoleixen amb escreix en el cas del vidre, al municipi de la Selva de Mar, no 
succeeix el mateix pel que fa a la recollida del paper i cartró i la dels envasos lleugers. Així, 
segons les dades estudiades, el percentatge de recuperació de paper i cartró passa del 18,28% 
l’any 2003 al 49,21% l’any 2006, mostrant un augment considerable del mateix, mentre que 
pel que fa a envasos lleugers, aquests percentatges van del 3,8% al 9,44%, els anys 2003 i 
2006 respectivament, mostrant també una millora, però en aquest cas inferior a la de les 
altres fraccions. Així doncs, aquells materials que més disten dels objectius, pel que fa a la 
recollida selectiva marcada pel PROGREMIC, són els envasos lleugers i el paper i cartró, a part, 
és clar, de la matèria orgànica. 

Taula 3.7-4: Comparació entre la recuperació de residus, per tipus, a la Selva de Mar i els objectius 
del PROGREMIC. Any 2003. 

Tipus 
residu 

Total 
residus 
generats 

Bossa tipus a 
Catalunya (%) 

Estimació quantitat 
de residus per tipus 

Quantitat 
residus 
recollits 

% residus 
recuperats 

Objectius 2003 
PROGREMIC (%) 

V 8 9,23 9,4 100 60 

PiC 21 24,24 4,43 18,28 60 

Ell 21 24,24 0,92 3,80 15 

MO 38 43,86 0 0,00 40 

rebuig 

115,43 

12 13,85 100,64 - - 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agencia de Residus de Catalunya. 

 

Taula 3.7-5: Comparació entre la recuperació de residus, per tipus, a la Selva de Mar i els objectius 
del PROGREMIC. Any 2006. 

Tipus 
residu 

Total 
residus 
generats 

Bossa tipus a 
Catalunya (%) 

Estimació quantitat 
de residus per tipus 

Quantitat 
residus 
recollits 

% residus 
recuperats 

Objectius 2006 
PROGREMIC (%) 

V 8 7,10 13 100 75 

PiC 21 18,64 9,17 49,21 75 

Ell 21 18,64 1,76 9,44 25 

MO 38 33,72 0 0,00 55 

Rebuig 

88,74 

12 10,65 64,63 - - 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agencia de Residus de Catalunya. 

 

3.7.2. Neteja viària 

La neteja viària la realitza FCC S.A., essent la mateixa empresa encarregada de la recollida del 
rebuig i del transport dels residus cap a l’abocador. Els elements emprats per la realització 
d’aquesta activitat són els necessaris pel tamany del municipi i el personal és ajustat a les 
necessitats de neteja el té el municipi. 
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Per a comptabilitzar el cost de la neteja viària, aquest es presenta, tal i com s’ha vist 
anteriorment, junt amb el cost fix que l’ajuntament paga a FCC S.A. per la recollida 
d’escombraries (rebuig) essent un preu fixa al mes, cosa que dificulta la quantificació tant del 
rebuig com el cost de la neteja viària. 

 

3.7.3. Runes i residus de la construcció 

En la normativa actual catalana hi consta el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació 
del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

Aquest Decret fixa l’obligació del productor de les runes a lliurar-les de manera correcta, 
essent responsabilitat del mateix fer les operacions de destriament i selecció dels residus 
lliurats. Per a desenvoluparà aquest decret en l’àmbit municipal, el propi document normatiu 
fixa la necessitat d’elaborar i aprovar una ordenança municipal regulador de les runes i els 
residus de la construcció. 

 

3.7.3.1. Producció i gestió de runes 

Al municipi de Peralada hi ha l’abocador de runes a on el municipi de la Selva de Mar sol anar a 
abocar aquest tipus de residu. 

Actualment no tenim dades quantificaries de quina és la quantitat de runes aboca cada 
municipi.  

 

3.7.4. Residus industrials 

La normativa vigent en matèria de residus industrials (Llei 6/1993, del 15 de juliol, i Decret 
Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre) atorga a la Junta de Residus la capacitat d’establir les 
formes de gestió més idònies per a cada tipus de residu. 

El Catàleg de residus de Catalunya (Junta de Residus,1999), estableix una codificació i 
tipificació que permet la identificació de tots els residus industrials produïts a Catalunya. 
Segons el Catàleg els residus industrials es divideixen en inerts, especials i no especials. 
Aquesta classificació s’efectua d’acord amb les característiques específiques de cada residu (en 
relació amb els agents ambientals, evolució potencial en el temps, etc.) i segons el seu 
impacte ambiental i en la salut de les persones (article 29 de la Llei 6/93 Reguladora de 
Residus). 

Així els residus industrials es poden classificar en: 

• Residus inerts. Es considera residu inert aquell que, una vegada es disposa en un 
abocador, no experimenta cap transformació física, química o biològica significativa, i a 
més compleix els criteris de lixiviació determinats a nivell normatiu. 

• Residus especials. Es considera residu especial, tot residu comprès en l’àmbit d’aplicació 
de la Directiva 91/689/CE, de 12 de desembre, relativa als residus perillosos. 

• Residus no especials. Es considera residu no especial, tots els residus que no es 
classifiquen com a residus inerts o especials. 

La normativa vigent exclou dels residus industrials els residus radioactius, els residus de la 
mineria i pedreres, els residus d’explotacions ramaderes i agrícoles que s’utilitzin en el marc de 
l’explotació agrària, els explosius desclassificats, les aigües residuals, els efluents gasosos i els 
residus sanitaris. Tots aquests residus exclosos se sotmeten a un règim normatiu i de gestió 
pròpia. 
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Recentment, el maig de l’any 2001, la Junta de Residus va aprovar el Programa de Gestió de 
Residus Industrials de Catalunya (PROGRIC, 2001-2006). El Programa compta amb 7 grans 
eixos d’actuació: Minimització, valorització, disposició del rebuig, protecció del sòl i gestió 
d’envasos comercials i industrials. 

Actualment ja està en revisió el text preliminar del Programa de gestió de residus industrials 
2007-2012 (PROGRIC) que enumera els següents objectius: minimitzar la generació, 
augmentar quantitativament la seva recuperació, evitar el transport de residus a grans 
distàncies, promoure la recerca, reduir la quantitat de residu industrial que es destina a 
dipòsit, millorar la separació en origen, desenvolupar una estratègia per a la recuperació de 
sòls contaminats, i promoure la implantació d’incentius econòmics. 

 

3.7.4.1. Definició i classificació dels residus industrials del municipi 

Segons el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, estan 
obligades a estar inscrites com a productores i a fer la Declaració anual de residus industrials 
(DARI) totes aquelles empreses que realitzen una activitat industrial i tenen processos de 
fabricació. En canvi, les empreses de serveis i/o comerços no han d’estar inscrites ni han de 
fer la DARI. 

 

3.7.4.2. Producció i tipificació dels residus industrials 

Segons les estadístiques de declaració de residus industrials facilitades per l’Agència de 
Residus de Catalunya, l’any 2005 es van declara a la Selva de Mar un total de 8Tn de residus, 
els quals es classifiquen en la seva totalitat en no especials. 

Taula 3.7-6: Residus industrials a la Selva de Mar, per tipologies, segons declaració 2005 

Descripció tipus de residu Especials Inerts No especials Total % 

Productes caducats i restes de 
fabricació orgànics 0 0 8 8 100 

TOTAL 0 0 8 8 100 
Les dades són en tones 
Font: Agència de Residus de Catalunya 

 

El 100% dels residus industrials de la Selva de Mar, segons la declaració 2005, provenen de 
productes caducats i restes de fabricació d’orgànics. De les 8 tones declarades, 5 es tracten 
amb una valorització en origen (un 62,5%) i la resta es valoritzen externament (37,5%). 

3.7.5. Residus sanitaris 

En el municipi de la Selva de Mar tots els residus sanitaris estan generats per el dispensari 
mèdic. Els residus sanitaris que es generen són classificats pel mateix centre en residus 
assimilables a urbans, que s’aboquen als contenidors de recollida ordinària, i en residus 
classificats del grup III, cal una gestió especialitzada. 

 

3.7.6. Residus ramaders 

A la Selva de Mar hi ha una escassa tradició ramadera que fa que els seus residus siguin 
desestimables per el seu impacte. 
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3.7.7. Abocaments incontrolats 

Des de l’ajuntament no es té constància de que es donin aquest tipus d’abocaments. 

 

3.7.8. Balanç de residus 

Figura 3.7-11: Balanç dels residus de la Selva de Mar. Any 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Estimació a partir de la bossa d’escombraries tipus de Catalunya. 

Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts. 
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B. Diagnosi estratègica dels residus 

3.7.9. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica 

Estabilització de la producció de residus municipals, disminuint-ne la generació per 
habitant 

- Gestió de residus: Competència de l’Ajuntament i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

- Servei de recollida: FCC (Fomento de Construcciones y Contraras, S.A.) 

Generació de residus municipals totals a la Selva de Mar (Tn). Període 1998-2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana de Residus. 

Generació de residus municipals (Kg/hab/dia). Període 1998-2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència Catalana de Residus. 
 
 

- Es disposa de 11 contenidors de rebuig, repartits pel nucli. 

- Es disposa, l’any 2005, de 2 contenidors de vidre tipus iglú, que significa un ràtio de 
1 contenidor cada 108 habitants. La quantitat recollida de vidre l’any 2006 va ser de 
13.000 kg que representa 58,29 Kg/hab/any. 

- Es disposa, l’any 2005, de 3 contenidors de paper i cartró, que significa un ràtio de 
1 contenidor cada 108 habitants. La quantitat recollida de paper i cartró l’any 2006 va 
ser de 9.170 kg que representa 41,12 Kg/hab/any. 

- Es disposa, l’any 2005, de 1 contenidors d’envasos lleugers, que significa un ràtio 
de 1 contenidor cada 216 habitants. La quantitat recollida d’envasos lleugers l’any 2006 
va ser de 1.750 kg que representa 7,9 Kg/hab/any. 

- En aquest municipi encara no es practica la recollida de la FORM. 
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Evolució positiva de la recollida selectiva, però no s’assoleixen els objectius del 
PROGREMIC 

- Evolució de la recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos lleugers a la Selva 
de Mar entre els anys 1998 i 2006. 
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Font: Agència de Residus de Catalunya i Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

Pel que fa a les dades de recollida mensual del vidre, paper i cartró i envasos lleugers, 
aquestes mostren la estacionalitat d’aquesta població de la costa, de manera que: 

- La quantitat de vidre recollida al mes d’agost, duplica la quantitat de vidre i paper, i 
triplica la quantitat recollida d’envasos lleugers que la recollida els mesos d’hivern. 

Aquesta forta variabilitat en la recollida selectiva del vidre, paper i cartró i envasos lleugers, 
comporta problemes amb l’eficiència del servei i la intensitat de la freqüència de la recollida 
els mesos d’estiu, sobretot el mes d’agost quan, donada la gran quantitat de residus 
produïts per el nombre d’establiments del sector de l’hostaleria, es desborda la capacitat 
d’absorció dels diferents contenidors presents al municipi, propiciant que hi hagi una gran 
quantitat de residus que podrien ser recollits selectivament i posteriorment valoritzats, que 
acaben als contenidors de rebuig i sent dipositats a l’abocador comarcal.  
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Deixalleria 

Actualment no hi ha cap deixalleria al municipi, els habitants han d’anar fins al Port de la 
Selva o altres municipis propers. Es preveu la nova construcció d’una minideixellaria a 
l’entrada del poble, el projecte del qual ja està aprovat per el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà però que encara no ha començat la seva construcció. 

 

Poc pes de la resta de residus: Industrials, Construcció, Sanitaris, Ramaders, etc. 

A la Selva de Mar, el pes més important pel que fa a la generació de residus recau en els 
residus d’origen domèstic i els generats per part del sector de l’hostaleria, donat l’elevat 
nombre de visitants que acudeixen a aquest municipi sobretot a l’estiu. 

Pel que fa a la resta de residus, aquells generats a la indústria, les runes i els residus de la 
construcció, els ramaders i els sanitaris, tenen una incidència molt poc significativa en el 
conjunt del municipi. D’aquests, els més importants serien els residus industrials, dels quals 
l’any 2005 se’n van generar un total de 8t, xifra molt inferior a les 112,05t de residus 
municipals generats. I el seu origen prové de productes caducats i restes de fabricació 
orgànics. 

Les runes i els residus de la construcció es gestionen dipositant-los a l’abocador de Peralada. 

Pel que fa als residus sanitaris, el centre que produeix residus d’aquests tipus és el consultori 
mèdic local, són tractats per un gestor autoritzat.  

Els residus d’origen ramader són despreciables donada la manca d’explotacions ramaderes. 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  204 

3.7.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 

Punts forts 

La generació de residus municipals s’ha estabilitzat en els darrers anys i disminuït en aquest 
últims tres anys. 

La generació de residus per habitant i dia ha disminuït respecte anys anteriors. 

La Selva de Mar presenta unes bones tendències pel que fa a recollida selectiva de residus. 

No s’han detectat punts d’abocaments incontrolats que perdurin en el temps. 

Part de les runes i els residus de la construcció es reaprofiten a les noves edificacions. 

Poca o gairebé nul·la importància dels residus industrials, ramaders i sanitaris. 

La producció de residus per habitant i dia és bastant inferior a la de la mitjana de la comarca. 

 

Punts febles 

La Selva de Mar no ha complert els objectius del PROGREMIC. 

A la Selva de Mar no es recull la fracció orgànica dels residus municipals (FORM). 

Les taxes que l’ajuntament paga per la neteja viària i la recollida i dipòsit a l’abocador del rebuig 
no és presenten de forma desglossada, sinó que està marcat per un preu fix mensual, cosa que 
en dificulta accions per a la millor gestió dels mateixos. 

 

Oportunitats 

En cas de continuar les tendències actuals, la Selva de Mar es pot acostar als objectius del 
PROGREMIC 

Les dimensions del nucli, i el nombre de població, facilitarien una campanya d’informació i 
conscienciació en cas d’introduir la recollida de la FORM 

 

Amenaces 

 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

La gent del poble col·labora amb la recollida selectiva dels residus 

La col·laboració pot millorar amb campanyes de sensibilització 

 

Punts febles- Amenaces 

Mala ubicació i manca de contenidors 
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Punts febles- Amenaces 

Deficitari servei de recollida dels residus, especialment a l’estiu 

Els contenidors on els caçadors dipositen les restes d’animals morts, estan bruts i donen mala 
imatge 

Que no es netegin bé el contenidors dels caçadors pot donar lloc a infeccions a animals 

Manca de recollida d’oli i medicaments 

El fet que a l’estiu els contenidors estiguin molt plens, fa que es doni mala imatge de la població 

No es fa la recollida de la fracció orgànica 

Hi ha gent de fora la població que diposita embalums a la Selva de Mar 

 

3.7.11. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat 

• Incentivar la recollida selectiva de totes les matèries valoritzables, i especialment engegar 
la recollida selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals (FORM). 

• Adoptar estratègies per a la reducció de residus generats i propiciar una gestió sostenible 
dels residus generats a l’hostaleria. 
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3.8. Estructura energètica 

A. Memòria descriptiva 

Per realitzar l’anàlisi de la situació energètica al municipi de la Selva de Mar s’analitzaran les 
fonts energètiques i els consums per sectors . 

A la part final es farà un balanç de l’energia on es descriuen els fluxos energètics (producció, 
importació, exportació, entrades, sortides, etc) i el qual s’acaba en el consum final, sense 
comptabilitzar les pèrdues produïdes pel transport, ni l’eficiència dels processos. Ens centrem 
en els aspectes que ens porten a conèixer els consums finals, sense que aquests consums 
vinguin a ser els consums útils. 

Com a equivalència entre les diferents unitats energètiques prenen el Tep, que és l’abreviatura 
de tona equivalent de petroli; l’energia alliberada per la combustió de 1 tona de petroli cru.  

Taula 3.8-1: Taula de conversions 

  Tep Te kcalIT kJ kWh 

Tona equivalent 
de petroli 

Tep 1 10.000 10.000.000 41.870.000 11.630 

Tèrmia Te 0,0001 1 1.000 4187 1,163 

Quilocaloría kvalIT 1,00E-07 0,001 1 4,1868 0,001163 

quilojoule kJ 2,00E-08 0,00023892 0,239 1 0,000278 

Quilowat-hora kWh 8,56E-05 0,86 860 3600 1 
Font: Universidad de Gipuzkoa 

 

Taula 3.8-2: Poder Calorífic de combustibles gasosos 

Combustibles gasosos Pes específic Poder calorífic 

Butà 2.38 Kg/m3 10.900 kcal/Kg 

G.L.P. 2.06 Kg/ m3 10.950 kcal/Kg 

Metà 0.725 Kg/ m3 11.500 kcal/Kg 

Propà 1.80 Kg/ m3 11.000 kcal/Kg 

Font: Universidad de Gipuzkoa 

 

Taula 3.8-3: Poder Calorífic de combustibles líquids 

Combustibles 
Líquids 

Pes específic Poder 
calorífic 

1 Tep 

Gasolina 95 0.720 g/c m3 10.400 kcal/Kg 1.250 litres 

Gasolina 98 0.730 g/c m3 10.550 kcal/Kg  

Gas-oil 0.8500 g/c m3 10.200 kcal/Kg 1.150 litres 
Font: Universidad de Gipuzkoa 

 

El 90% de l’energia comercial que es fa servir al món prové de fonts fòssils com ara el carbó, 
el petroli i el gas. L’energia s’obté quant es cremen aquest productes i es formen grans 
quantitats d’anhídrid carboni i demés gasos contaminants que s’emeten a l’atmosfera. Aquests 
combustibles han permès un avanç important a la història humana , però són fonts d’energia 
que s’anomenen no renovables. És a dir que han tardat milers d’anys a formar-se i s’acaben 
per consumir en uns pocs minuts. Son energies finites. Dins les energies no renovables també 
tenim les nuclears, amb una gran capacitat energètica però amb uns riscos mediambientals 
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grans pel que fa als seus residus. Per l’altra costat tenim les energies renovables, infinites,que 
provenen de l’energia hidroelèctrica, solar, biomassa, eòlica, oceànica i geotèrmia per 
anomenar les més conegudes. 

 

3.8.1. Inventari d’infraestructures energètiques 

L’energia Elèctrica de la selva de Mar és subministrada per l’empresa Fecsa-Endesa. Les 
estacions receptores més properes es troben allunyades del municipi, concretament són, ER de 
la Torre del Vent de (Roses) que centralitza i distribueix l’energia de la única línia de mitja 
tensió de 132kV a tots els municipis inclosos dins el Parc Natural. També la Estació Receptora 
de Palau-Saverdera. 

Les línies de mitja tensió que subministren el municipi del la Selva de Mar es fa a través de 
25.000V de tensió sobre torres metàl·liques i pals de fusta. Les línies de mitja tensió que 
afecten el municipi són, 

L’anomenada Palau-Saverdera – El Port de la Selva, parcialment també afecta al municipi, des 
de la Selva de Mar seguint la GIV-6121 fins a el Port de la Selva i la seva derivació cap al 
monestir de Sant Pere de Roda. 

La línia que surt del Port de la Selva i segueix la carretera de Cadaqués. En aquest cas només 
afecta tangencialment al municipi amb 10 torres metàl.liques. 

Totes les línies de mitja tensió són aèries excepte la línia que va des de l’aparcament de 
l’entrada del poble fins al CT situat a l’urbanització de l’entrada del poble. Parcialment també la 
línia que va direcció sl Monestir de Sant Pere de Roda. 

A partir d’aquí s’arriba als 2 centres transformadors de que s’alimenta el nucli que 
converteixen la mitja tensió en baixa tensió (127V/230V, 230V/400V), i d’aquí cap als 
subministres domèstics, i demés. 

Fotografia 3.8.-1: Il·luminaria davant l’ajuntament i aspecte de 
fils penjats de baixa tensió. 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Els veïns de la Selva de Mar no disposen de xarxa de gas natural, utilitzen majoritàriament 
gas-oil o gas pels usos domèstics. El subministrament de gas-oil el realitza l’empresa Repsol, 
mentre que el subministrament de gas el realitza l’empresa de Mallol Hermanas SL, i el realitza 
majoritàriament mitjançant bombones de 12kG. 

Al nucli de la Selva de Mar no existeix cap subministrament a partir de benzineres, la més 
propera és la situada a l’entrada del Port de la Selva. 
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3.8.2. Instal·lacions de cogeneració termoelèctrica 

Al municipi de la Selva de Mar no existeix cap instal·lació de cogeneració termoelèctrica. 

 

3.8.3. Fonts i consums d’energia. Consum total i per sectors 

A Catalunya pel que fa al consum final d’energia segons el mateix pla de l’energia, prové dels 
productes petroliers el 56’9%, de l’electricitat al 22,7%, del gas natural al 18,5%, de les 
energies renovables l’1%, dels carbons, el 0’6%, i dels residus industrial el 0,3%.  

Per altra banda el consum per sectors es reparteix un 33,5% cap a la indústria, un 13,2% cap 
al sector domèstic, el 4,1% al sector primari, el 10% al sector serveis i el 39,2% al transport. 

A continuació es pretén analitzar quina és la situació a La Selva de Mar de cada una de les 
fonts d’energia. 

 

3.8.3.1. Energia elèctrica 

L’energia elèctrica a Catalunya representa prop d’una tercera part de l’energia consumida. 
Segons l’origen un 62,3% prové de centrals nuclears, un 18,1% prové de gas natural (també 
autocogeneració i cogeneració), un 12,9% d’energies renovables bàsicament centrals 
hidroelèctriques, un 6,7% de centrals tèrmiques alimentades per fuel, gas o carbó. (Pla de 
l’Energia de Catalunya.) 

Pel que fa a la Selva de Mar i amb les dades de què es disposen de consums d’energia elèctrica 
es pot mostrar la següent taula: 

Figura 3.8-1: Evolució anual del consum d’energia elèctrica a la Selva de Mar  

680.000

700.000

720.000

740.000

760.000

780.000

800.000

820.000

2006 2005 2004 2003 2002

any

kW
h

 
Font: Fecsa-Endesa 

 

Es pot observar com en els darrers anys el consum d’energia elèctrica ha tingut un 
comportament irregular obtenint a nivell mitjà un creixement dels darrers 5 anys del 9,18% 
acumulat, que vindria a significar un creixement d’un 2,34 anual. Arribant a situar-se una 
despesa energètica per persona i any en 3818 kWh que representa 0,32 teps/habitant i any. 

Les dades fetes arribar per l’empresa Fecsa-Endesa agrupades a la figura pertanyen als 
consums d’energia tant pel que fa a la tarifa regulada com de la tarifa d’accés. Per la seva 
banda no existeixen subministres en mitja tensió i les dades facilitades només diferenciaven 
entre subministres domèstics i d’altres. Entenent com d’altres els subministres en baixa tensió 
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de les industries i tarifes diferents a les 2.0 i 2.0 N. Tampoc s’han facilitat dades exclusives 
dels consums provinents de l’enllumenat públic. En aquest cas s’han agafat les dades de 
l’estudi d’enllumenat, tenint en compte que existeixen 18,57 kW instal·lats es pot intuir un cost 
aproximat de 5490€/any. 

Figura 3.8-2: Consums sectorials d’energia elèctrica a la Selva de Mar (kWh/any 2006) 
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Font: Fecsa-Endesa 

 

3.8.3.2. Gas natural 

Al municipi de la Selva de Mar no hi arriba la xarxa de gas natural. I les perspectives segons el 
Pla de l’Energia 2006-1015 tampoc són massa esperançadores. El futur abastament de 
municipis que actualment no estan gasificats passaria per tenir una rendibilitat econòmica. 
Aquesta rendibilitat s’ha determinat segons la magnitud poblacional, més de 500 habitants, i 
superiors a 100 habitatges.  

En l’àmbit de Catalunya, el gas natural és una font d’energia que s’ha anat imposant en els 
darrers anys, consolidant-se com a la principal font d’energia, tant per a ús industrial, com 
domèstic i comercial. Malgrat ésser una font d’energia d’origen fòssil (constituïda bàsicament 
de metà), presenta un nivell d’emissió de contaminants atmosfèrics menor, i el seu transport 
s’efectua amb gasoductes amb un impacte visual poc significatiu. 

 

3.8.3.3. Gasos liquats del petroli 

Els gasos Liquats del Petroli (GLP) inclouen el butà i el propà, entre els quals cal diferenciar els 
gasos envasats en bombona i els gasos subministrats a doll. Al municipi de La Selva de Mar és 
l’empresa Mallol Hermanas SL qui realitza la distribució mitjançant bombones de 12,5 kg, el 
propà amb bombones d’11kg i el propà d’ús industrial amb bombones de 35kg i el gas propà a 
doll per emplenar els dipòsits de GLP. 

Malgrat la insistència a la companyia subministradora no s’han pogut obtenir les dades de 
consum anual al municipi de La Selva de Mar pel que fa a gasos liquats.  

 

Segons l’enquesta realitzada per a l’inici del desenvolupament de l’agenda 21, referent a la 
font energètica que hom utilitza a casa seva, un 62% dels enquestats afirmava que sempre 
utilitzava el gas butà, mentre que un 25% deia que ocasionalment. Se’ns dubte que el paper 
del gas butà en aquest municipi és elevat. S’ha de tenir present que el gas natural no arriba i 
que el butà fa anys que està implantat en la societat i que fins que no sigui suplantat pel gas 
natural, el gas butà encara té uns índex importants.  

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

 

A més es té coneixement de l’existència de dos dipòsits de gas propà a l’ urbanització Les 
Clotes amb una capacitat total de 26,06 m3, amb una longitud aproximada de distribució de 
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1.099,50m de polietilè SDR 11 amb diàmetre de 63, 40 i 13, amb una pressió màxima de 1,7 
bar. 

De totes maneres, donat que la pràctica totalitat d’aquests combustibles té un ús domèstic, 
principalment per calefacció amb estufes catalítiques, cuines i calefactors d’aigua sanitària, fa 
pensar que les quantitats de butà i propà sigui limitat malgrat el seu ús quotidià. El fet de no 
obtenir dades reals i de la seva importància relativa , ha fet que es preferís considerar aquesta 
font energètica en el balanç final amb termes aproximats agafant com a referència els 
consums a nivell nacional que es situen al voltant del 5%, però tenint present la manca de gas 
natural en el municipi es pot situar el consum per càpita de gas butà el doble que en una 
població on s’aprofiten del gas natural. En aquest sentit es pot aproximar a Teps anuals els 
provinents del consum de GLP. 

 
3.8.3.4. Combustibles líquids 

Els combustibles líquids engloben el gas-oil bonificat, el fuel-oil i els combustibles d’automoció. 

El gas-oil bonificat s’utilitza, bàsicament, per a calefacció en el sector domèstic, i en 
l’agricultura. Aquests consums són difícils de calcular amb dades fiables, doncs no hi ha 
registres oficials per aquests tipus d’informació a escala municipal. 

Pel que fa al fuel-oil i gas-oil industrial, donat el caràcter principalment turístic del municipi i 
sense industria fa pensar que aquests consum és baix.  

Com ja s’ha dit anteriorment el transport s’enduu aproximadament el 40% del consum 
d’energia final al nostre país, a més cada any s’incrementa al voltant d’un 6%. A més cal tenir 
en compte que al voltant del 98% depenen d’energies derivades del petroli. 

Una dada a tenir en compte és que en els desplaçaments de menys de 8km signifiquen el 30% 
del consum del transport. 

Atès el caràcter territorial d’aquest estudi i la necessitat de saber, també, les emissions 
derivades d’aquest consum (vegeu l’apartat de contaminació atmosfèrica), s’ha estimat, 
sempre que ha estat possible, el consum de gasoils i gasolines prenent coma punt de partida 
la informació rellevant a la mobilitat i la xarxa viària. 

Atès que només es compta amb dades parcials de les intensitats mitjanes diàries de vehicles a 
les diferents vies, el consum energètic (i les emissions derivades) s’ha obtingut diferenciant 
entre: 

Vies principals d’accés al municipi. Amb les IMD de cada via i els quilòmetres de vies del terme 
municipal, s’han estimat els quilòmetres recorreguts a l’any per cada tipus de vehicle a 
cadascuna de les vies s s’ha procedit a aplicar els factors de la taula següent per convertir els 
quilòmetres recorreguts a consum de gas-oil i gasolina 

Resta de vies locals. Per urbana es pot considerar que els vehicles es mouen a 5km/h. Prenent 
el parc mòbil municipal, obtenint de nou els quilòmetres recorreguts a l’any per cada tipus de 
vehicle i procedint igual que en el càlcul anterior. 

El consum total s’obtindrà sumant el consum associat al trànsit interurbà o d’accés al municipi 
a l’associat al trànsit urbà de la xarxa del nucli i de connexió amb les urbanitzacions. 

Taula 3.8-4: Consum de combustibles líquids en funció del tipus de vehicle i de la 
xarxa viària 

 Xarxa Local Xarxa interurbana 

Velocitat mitjana 5-19km/h 60km/h 

Vehicles de gasolina 16,0 l/100km 8,7 l/100km 

Vehicles de gas-oil (<3,5tn) 12,6,0 l/100km 8,0 l/100km 

Vehicles de gas-oil (>3,5tn) 26,8 l/100km 11,9 l/100km 

ciclomotors 10,5 l/100km  

Font: Core Inventory of Air emissions methodology. 2003 
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3.8.3.3.1.Transport públic. 

Existeix un transport públic a través d’autobusos que porta a terme l’empresa SARFA. 
Diàriament connecta amb el Port de la Selva, Llancà i Figueras. 

En la següent taula es pot observar el parc mòbil de la Selva de Mar. S’ha considerat una 
mobilitat en zona urbana per cotxe i dia de 5km, de 5 per les furgonetes, d’7 per les 
motocicletes. 

Taula 3.8-5: Parc mòbil la Selva de Mar. Any 2005 

Tipus vehicle Núm. 
vehicles 

Litres /any TEPs 
Totals/any 

Turisme 134 88038 6,12 

Camions-Furgontes 68 44676 3,10 

Ciclomotors-motocicletes 35 22995 2,18 

Autobusos i altres 5 1825 0,18 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya  

 

En municipis turístics com la Selva de Mar destaquen pels increments estacionals de població 
que marquen de manera notable la qualitat de l’accessibilitat viària. 

Pe tal d’avaluar-ne les incidències sobre l’estructura viària i preveure-hi millores, el pla director 
territorial de l’Empordà va fer una estimació de població estacional als municipis que 
concentren un cert volum de població resident i no resident considerant màxims d’ocupació. 
Aquesta estimació proporciona un llindar per a descriure la situació extrema d’alta temporada 
d’influència. En el cas de la Selva de Mar no es disposen de dades del propi municipi, però si 
que podem observar l’increment de població estacional del Port de la Selva, que té una 
repercussió molt directe amb les visites al nucli de la Selva de Mar a l’estiu. 

A la Selva de Mar s’hi arriba a través de la carretera GIV-6121 d’origen al Port de la Selva. 

Com a dada a tenir en compte del trànsit de la zona podem dir que l’anella entre Llança i 
Roses a través de les carreteres GI-612, GI-613 i GI-614 tenen una IMD d’entre 2000 a 5000 
vehicles. Donada les característiques de la carretera com a eix secundari i la seva traça, es pot 
considerar un índex elevat. 

La carretera que enllaça el Port de la Selva direcció Sant Pere de Roda, travessa en part dins el 
municipi de Selva de Mar, aproximadament 1 quilòmetre. Es tracta de fet d’una carretera amb 
un índex de trànsit molt baix.  

Vies interurbanes: a partir de les IMD (Intensitat Mitjana Diària) de cada carretera, el tipus de 
vehicle (lleuger-pesat) que circula per aquesta i del combustible utilitzat (benzina-gasoil); de 
la longitud de les diferents vies dins el terme municipal,i del consum mitjà per cada tipus de 
vehicle es pot calcular el consum de combustibles líquids (CL) de la xarxa supramunicipal, tal i 
com es mostra a les taules següent. També s’ha inclòs la incidència dels vehicles que no 
formen part del parc mòbil municipal dins la trama urbana. 

Taula 3.8-7: Magnitud de la IMD (veh./dia) 

Tram Codi de la 
carretera 

PK inicial Última 
IMD 

Últim 
% 

pesants 
any 

El Port de la Selva – Selva de Mar GIV-6121 0 1.510 14,02 2006 

Font: Diputació de Girona 2006. Obres i Vies 
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Taula 3.8-8: Dades de base pel càlcul del consum CL pel sector transport en vies urbanes i 
interurbanes  

Carretera Km 
de 
vies 

Dies 
Tipus vehicle per IMD Consum (l/100 km) 

  Vehicles 
de 

gasolina 

Vehicles 
de gas-
oil<3,5 t 
PMA 

Vehicles 
de gas-
oil>3,5 t 
PMA 

motos Gasolina Gas-
oil<3,5 

Gas-
oil>3,5 

motos 

GIV-6121  0,77 1.072 211 90 135 8,7 8 11,9 5,4 

Xarxa 
urbana  

1,8 

 

 

365 

2.130 420 180 270 12,6 26,8 10,5 6 

Font: Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo 

 

S’han comptabilitzat els vehicles del parc mòbil municipal pel que fa al trànsit de la xarxa 
urbana. S’ha de tenir present que durant els mesos punta d’estiu els vehicles forasters no 
tenen accés al nucli urbà. En la taula 3.8-5 hi ha la taula corresponent al parc mòbil i els seus 
efectes dins la trama urbana. 

A partir del treball de camp realitzat mesurant les IMDs urbanes, es pot fer una estimació 
sobre el consum de combustibles líquids per les principals vies del municipi de la Selva de Mar. 
Per tal de realitzar els càlculs s’ha optat per determinar els quilòmetres de xarxa de carrers 
que hi ha al poble, i també les referències de les IMD extretes durant el control de 
sonometries. 

Després d’aplicar als quilòmetres de cada tipus de vehicle la despesa energètica corresponent 
traduïda a Teps, tenim un total de 13,40 Teps consumits en combustibles líquids.  

D’acord amb els resultats obtinguts, el consum de combustibles líquids associats al transport a 
la Selva de Mar ascendeix a 13,40 Teps anuals. Mentre que d’acord amb les dades facilitades 
per Fecsa-Endesa tenim una despesa energètica de 65,7 Teps anuals, finalment pel que fa al 
consum de combustibles gasosos l’empresa distribuidora Mallol Hermanas no ha facilitat dades 
al respecte. Donat que el gas natural és inexistent es pot aproximar que el consum de GLP pot 
ser significativament superior a la mitjana catalana, però no superiors a una estimació del 11% 
del consum total. Es pot observar en la següent figura els percentatges de despesa energètica 
al municipi de la Selva de Mar. 

Figura 3.8-3: Origen de les despeses energètiques al municipi de la Selva de Mar (2006) 

Gas Natural
0%

Renovables
0%

Gas-oil/ Gasolina
15%

GLP
11%

Electricitat
74%

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per les empreses subministradores 
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3.8.4. Anàlisi de la gestió energètica municipal 

La Selva de Mar és un municipi petit, també pel que fa al seu consum energètic municipal, així 
queda reflectit arribant només a consumir amb gasoil d’automoció (0,74 Tep), en els edificis 
municipals (5,97 Tep), i en el consum d’enllumenat (5,24 Tep). 

3.8.4.1. Enllumenat públic 

L’ajuntament de la Selva de Mar disposarà en breu de la redacció de la prova pilot del pla 
d’adequació d’enllumenat exterior després que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà signés un 
conveni amb la Direcció General de la Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest pla ha estat redactat en data de gener d’aquests any. 

L’objectiu del Pla d’adequació és aconseguir reduir la contaminació lluminosa, reduir el consum 
energètic, protegir el medi natural vetllant per l’equilibri ecològic de les espècies nocturnes. En 
el mateix Pla també es pretén identificar els punts de les instal·lacions que cal adequar, 
determinar-ne la prioritat, el pressupost i planificar el calendari de les accions. 

Fotografia 3.8-2: lluminàries a la Selva de Mar 

 
Font: Pla d’adequació de l’enllumenat. Jesús Domingo.2007 

 

Pel que fa als impactes lumínics cal substituir les lluminàries de vapor de mercuri per d’altres 
de vapor de sodi d’una manera preferent en les zones E2. existeixen també les contaminacions 
produïdes per un mal enfocament de les làmpades i d’altres que emeten fluxos per sobre 
l’hemisferi nord dels pàmpols. 

A la Selva de Mar les consideracions sobre enllumenat és que en general l’estat de conservació 
de les instal·lacions d’enllumenat és bo; que totes les escomeses de l’Ajuntament tenen 
regulació de flux mitjançant maniobra de doble nivell i que tots els punts de llum de 
l’enllumenat públic del municipi es troben dins de Zona E3. 

La despesa energètica d’enllumenat públic significa un 7% del total de consum d’energia 
elèctrica al municipi. Segons el R.D.809/2006 d’àmbit estatal, a partir del 31 desembre del 
2006 van quedar anul·lades les tarifes B-0 i R-0 que s’aplicaven en enllumenat públic, 
carreteres, etc. bàsicament per ajuntaments, i que tenien la característica especial de que no 
es facturava el terme de potència corresponent a la potència contractada. 

Fecsa Endesa va enviar un comunicat als ajuntaments on es proposava la possibilitat 
d’adequar la potència contractada a la real, complimentant una sol·licitud on i constés el nom i 
el número del carnet del instal·lador autoritzat que hagi revisat la instal·lació. Quan no es 
demani cap tipus d’adequació de la potencia, el canvi de tarifa serà automàtic i passarà a la 
tipus 2.0 (tarifa tipus domèstic amb P≤15 kW.) malgrat tot cal estar atent per tal de contractar 
la variant 2.0 Nocturna o altres tipus de tarifa com ara la 3.0 o 4.0 per a potències superiors a 
15 Kw. exclusivament. 
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3.8.4.2. Edificis municipals 

Les dades de que es disposen son d’una part les despeses generals sobre electricitat que va 
abonar l’ajuntament a Endesa, i per altra part la mateixa informació que Endesa ha facilitat 
corresponent a la despesa d’enllumenat públic. Tenint present que el preu per kw es situa en 
0,09 cèntims d’euro es pot calcular la despesa elèctrica de l’enllumenat, concretament 5490€. 
Per tant obtenim que el percentatge de consum elèctric dels edificis municipals del 2006 és la 
part sobrant, essent aquesta de 6250€/anuals. 

Figura 3.8-4: Percentatge del cost elèctric dels edificis municipals del 2006 
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Font:Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’ajuntament de la Selva de Mar i Fecsa-Endesa 

 

3.8.5. Energies renovables 

El municipi de la Selva de Mar té un potencial important pel que fa al les energies renovables. 
Si es considera l’energia solar i l’eòlica. 

Cal considerar, però, els impactes que tenen les infraestructures per l’aprofitament dels 
recursos naturals sobre el medi, i és en aquest sentit cal fer ús de la regulació necessària, al 
mateix temps que trobar el punt d’equilibri entre les necessitats del municipi i els seus 
habitants i la promoció d’aquestes fonts energètiques que cada cop més juguen un paper 
important cap a la sostenibilitat. 

La Selva de Mar es troba enclavat dins el Parc Natural de Cap de Creus, segons el que disposa 
la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció d’aquest espai del PEIN. Dins l’àmbit d’aquest 
espai resulten d’aplicació les determinacions de la Llei esmentada i la normativa i plans que la 
desenvolupen. 

L’article 115 del mateix assenyala que el sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions 
específiques per a destinar-lo a activitats o als equipaments d’interès públic. 

La radiació solar mitjana del municipi de la Selva de Mar es situa per damunt dels 13529 
MJ/m2 i es troba situat dins la regió climàtica III.  
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Figura 3.8-5: Mapa d’irradiació global diària, mitjana anual (MJ/m2) 
 

 
Font: Atles de radiació solar a Catalunya 

 

La major part del municipi de la Selva de Mar està declarat incompatible pel que fa a la 
instal·lació de parcs eòlics, mentre que la zona no inclosa en el PEIN aquesta implantació està 
condicionada a la Declaració Impacte Ambiental. 

El vent mitjà situat a 60 metres al Cap de Creus es situa en les mesures més altes de 
Catalunya superant en molts llocs els 34.3 km/h de mitjana anual . La tramuntana en aquests 
espais pot arribar en ràfegues punta superiors als 140km/h. (dades del mapa eòlic de 
Catalunya realitzades pel programa MesoMap). 

No havent rebut informació per part de Fecsa-Endesa referent a l’ubicació actual 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica en règim especial, s’entén que no existeix cap 
focus de producció d’energia elèctrica connectada a xarxa. 

Tampoc cap equipament públic té instal·lat cap sistema de producció d’energia en règim 
especial. 

Existeixen no més d’un parell de cases amb aprofitament d’energia solar tèrmica. 

No es té constància d’equipaments públics amb energia solar tèrmica. 
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3.8.6. Impactes generats pels diferents tipus d’energia, contaminació 
lumínica i electromagnètica 

Tal i com ja s’ha dit en anteriors apartats les fonts d’energia consumides al municipi del la 
Selva de Mar són: l’electricitat, els gasos liquats del petroli (butà i propà), i els combustibles 
líquids (gasolina i gas-oil). 

Al municipi de la Selva de Mar no s’ha detectat cap font d’energia que suposi un impacte 
rellevant sobre l’entorn, sigui per l’impacte de la mateixa font d’energia o per provocar una 
contaminació lumínica o electromagnètica. 

Els nivells de camps magnètics i elèctrics produïts per les línies de 25Kv dins el terme 
municipal de la Selva de Mar, es troben dins els paràmetres establerts per la llei. Mentre que 
pel que fa a les emissions provinents d’antenes de telecomunicacions aquestes estan subjectes 
al REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de setembre sobre les condicions de protecció del domini 
públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció 
sanitària front les emissions radioelèctriques. 

Pel que fa al repetidor de TV que emet direcció la Selva de Mar es troba situat a la muntanya 
negra, al cim de la urbanització Perafita, s’entén suficientment allunyat de qualsevol nucli com 
per causar cap molèstia, tanmateix la seva mesura es podria realitzar amb els equipaments 
necessaris. 

L’impacte més gran és el de les visuals. Les torres de mitja tensió amb alçades que van des 
dels 12 m fins a 18 m d’alçada trenquen les línies visuals en els horitzons, distorsionant el 
paisatge.  

Cal indicar que la contaminació generada per l’enllumenat públic municipal i privat funciona 
íntegrament amb energia elèctrica. La contaminació que genera és l’anomenada contaminació 
lumínica i és degut a l’ús inadequat excessiu i irresponsable de l’enllumenat exterior, així com 
del seu disseny. Tal i com s’analitza l’enllumenat municipal en l’apartat corresponent, es 
desprèn que l’estat l’enllumenat es acceptable, malgrat que cal substitucions continuades per 
fer-lo més eficient. 

Finalment els combustibles líquids (gas-oil i gasolina) són els principals causants de 
contaminació al terme municipal de la Selva de Mar, bàsicament el parc mòbil. La combustió 
d’aquests combustibles generen quantitats importants de CO2, principal responsable de l’efecte 
hivernacle. Com s’ha al començament només s’observen els efectes dels consums i 
contaminació en el seu estadi final, en el punt on es consumeix, no en el seu origen, en el punt 
on es produeix. Per tant no es pot afirmar que el consum de l’electricitat sigui el màxim motiu 
de la contaminació, dependrà si aquesta prové d’estar generada per energies renovables, 
fòsils, o nuclears. 
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3.8.7. Balanç d’energia 

Figura 3.8-6: Balanç energètic del municipi 

 
Font: Elaboració pròpia 
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B. Diagnosi estratègica de l’estructura energètica 

3.8.8. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica 

Manca generalitzada de foment de les energies renovables. 

No existeix una política municipal destinada a la promoció i foment d’aquests tipus d’energia. 

De la mateixa manera tampoc hi ha cap instal·lació remarcable particular que utilitzi energies 
renovables, tot i el potencial de la zona, ja sigui amb la radiació solar (solar fotovoltaica i solar 
tèrmica o l’eòlica. 

L’enfrontament entre promotors i grups de defensa del valor paisatgístic ha creat certa 
percepció d’enfrontament envers les energies renovables, a grans trets. Si bé els grans 
promotors eòlics volen implantar aerogeneradors de grans potències (superiors a 1’5MW) i 
alçades de 80 m, en el mercat existeixen solucions menys agressives que possiblement la 
compatibilitat amb el territori. 

 

La despesa elèctrica és la font majoritària. 

El consum d’energia elèctrica és el que predomina al municipi de la Selva de Mar, malgrat que 
no es pot considerar que els 3818 kwh de despesa per habitant i any sigui elevat. El fet de ser 
un poble molt residencial amb poques activitats comercials i industrials dóna aquest resultat. 
 

Evolució anual del consum d’energia elèctrica a la Selva de Mar 
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Font: Fecsa-Endesa 

 

Els domicilis són els principals consumidors d’energia elèctrica 

Al municipi de la Selva de Mar el 83% del consum elèctric és per a ús domèstic. D’acord amb 
les regulacions tarifaries seria convenient donar a conèixer a la població l’existència de 
diferents tipus de tarifa com ara la nocturna, que pot permetre reduir fins a un 15% la despesa 
de les llars en segons quins casos. 

Consums sectorials d’energia elèctrica a la Selva de Mar (kWh/any 2006) 

Resta BT
84.376 kWh

10%

Usos Industrials
0 kWh

0% Enllumenat 
públic;61.002kWh

 7%

Usos domèstics 
680.081 kWh

83%

 
Font: Fecsa-Endesa 
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Impactes lumínics en els límits del Parc natural 

Protegir el medi natural a l’entorn del municipi vetllant per l’equilibri ecològic de les espècies 
nocturnes. En les zones (E2) contigües al Parc Natural cal que la brillantor de les lluminàries 
i l’enfocament cap a aquestes zones sigui la mínima. 

 

El sector del transport és el segon consumidor d’energia i emissor de CO2. 

El sector del transport consumeix bona part de l’energia final estimada consumida al 
municipi. El consum energètic està molt influenciat per la mobilitat. 

L’increment anual del parc automobilístic i el gran nombre de visitants en èpoques d’estiu fa 
considerar que aquesta tendència continuarà així a menys que s’apostin per fortes polítiques 
de transport públic, apostar per una mobilitat més sostinguda i promoure canvis de 
combustibles en els vehicles. 

Consum (kWh/any). Parc mòbil. La Selva de Mar 

Turisme
71175,6
52%Camions-

Furgontes
36053
27%

Ciclomotors-
motocicletes
25353,4
19%

Autobusos i 
altres
2093,4
2%

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
Segons factors de conversió pressents, el transport consumeix un total de o,13e6 kWh/any, 
respecte l’electricitat amb un consum de 0,79e6 kWh/any (a l’espera de dades del consum 
de gas per a fer gràfic comparatiu 
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3.8.9. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats. 

Punts forts 

A la Selva de Mar hi ha subministrament de combustibles líquids i gasosos. 

S’ha realitzat l’estudi lumínic per millorar l’eficiència energètica en l’enllumenat públic. 

En general la valoració de l’enllumenat pel que fa al seu estat de conservació és bo. També 
l’estat de lluminàries i la seva eficiència. 

 

Punts febles 

Hi ha zones del municipi on l’enllumenat no compleix la normativa vigent de contaminació 
lumínica. 

Baix grau d’implantació de panells solars tèrmics als habitatges del municipi tot i l’alt potencial 
solar existent. 

Manca d’una auditoria energètica als edificis municipals i manca de criteris d’estalvi energètic en 
els dissenys dels equipaments. 

Elevat ús del transport particular per als desplaçaments, amb el conseqüent consum de gas-oil i 
gasolina. 

 

Oportunitats 

La proximitat d’una estació de servei de combustibles líquids a 2 km del nucli. 

Bona situació per disposar d’energies renovables. Alta radiació solar, zona ventosa. 

L’entrada al mercat del biodièsel (oli+metanol), el qual redueix les emissions de CO2, redueix el 
risc de contaminació d’aigües i sòls per la seva degradabilitat biològica i, a més, representa una 
alternativa al reciclatge d’olis i greixos vegetals i animals. 

 

Amenaces 

Impactes visuals de les torres elèctriques, i possibles futures implantacions d’aerogeneradors a 
la zona. 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

La població està connectada amb diverses poblacions pel subministrament d’energia elèctrica 

El POUM obliga a les noves construccions a instal·lar energia solar tèrmica per a l’Aigua Calenta 
Sanitaria 

 

Punts febles- Amenaces 

No s’aprofita la biomassa dels boscos per produir energia 

La Selva del Mar depèn d’un únic transformador 

No s’aprofiten les potencialitats del municipi per a generar energies renovables 
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3.8.10. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat. 

• Potenciar l’ús d’energies renovables a través d’espais reservats per aquests usos o 
compatibles, com ara espais per aparcaments coberts, deixalleria, depuradora,etc.  

• Fomentar l’adopció de mesures d’eficiència energètica en la construcció, així com la 
utilització d’electrodomèstics de baix consum. 
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4. Aspectes de sostenibilitat econòmica 

A. Memòria descriptiva 

En aquest apartat es presenten aspectes de l’activitat econòmica i productiva de la Selva de 
Mar, analitzant la seva estructura econòmica, les activitats més destacades dins dels tres 
sectors de l’economia local, les relacions amb els seu àmbit geogràfic més pròxim i els altres 
aspectes socioeconòmics interessants del municipi. 

En els pròxims apartats, el conjunt de la informació que es facilita és pautada amb diferents 
taules i figures, així es pretén permetre un major coneixement de les característiques 
econòmiques del municipi de la Selva de Mar i la seva recent evolució, per tal de poder definir 
noves estratègies econòmiques. 

4.1. Estructura econòmica general del municipi 

Actualment la major part de la població de la Selva de Mar basa la seva activitat econòmica en 
el sector turístic i comerç (sector terciari), fora de la població i en la construcció (sector 
secundari). 

Les principals activitats econòmiques tradicionals de la Selva de Mar van ser l’agricultura amb 
el conreu de la vinya i l’olivera, produint vi i oli d’oliva. La pesca, igualment era un de les bases 
de l’economia local, aquesta es desenvolupava en l’actual poble del Port de la Selva, ja que 
aquest era Port de la Selva de Mar. En el segle XIX, l’agricultura era l’activitat econòmica més 
important, aquest fet va durar fins l’any 1956, any en que les glaçades van fer disminuir 
dràsticament la producció d’oli. A grans trets, el turisme s’ha convertit en el principal motor 
econòmic dels municipis veïns, però aquest no ha beneficiat de manera directa l’economia 
local, però si de manera indirecta, principalment a causa de que el municipi no té sortida al 
mar, però molta de la seva població està ocupada en aquest sector. 

A partir de l’anàlisi de les dades obtingudes de l’Anuari Econòmic Comarcal 2006 de Caixa de 
Catalunya es determina que, durant l’any 2005 es va produir un increment del Producte 
Interior Brut (PIB) de la comarca (4,51%) i es va situar per sobre l’eix de Girona (4,28%) i de 
la mitjana de Catalunya (3,06%). Aquest fet s’explica a partir del important increment i la 
dinàmica positiva dels sector serveis (que representa el 74% del Valor Afegit de la Comarca) el 
qual va incrementar en un 4,5%. Igualment en el sector secundari, format per la construcció i 
indústria, va augmentar el 11,15% i el 2,08%, millorant els increments del 2004 (5,48% i 
1,49%). 

Figura4.1-1: Creixement del PIB per sectors. Alt Empordà. Anys 2004 i 2005 
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Pel municipi de la Selva de Mar, no s’han trobat dades típiques d’estructura econòmica, com 
poden ser el nivell econòmic del municipi, la quota de mercat, el Producte Interior Brut (PIB) o 
el Valor Afegit Brut (VAB). Aquestes dades, consultades en diverses fonts, només estan 
disponibles per municipis amb una població més gran. 

 

4.2. Àrees d’influència i dependència exterior del municipi 

La Selva de Mar, amb una població de 223 persones (Any 2006), forma part dels municipis 
petits que hi ha a l’Alt Empordà. Les zones d’influència més directa del municipi són l’àrea del 
cap de Creus, principalment el Port de la Selva i l’àrea de la Plana Empordanesa, amb centres 
econòmics importants com Figueres. 

Per a l’anàlisi de l’activitat econòmica del municipi, basada en dades de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya, és important estudiar quin és l’índex d’autocupació del municipi (persones 
residents ocupades al mateix municipi/persones ocupades del municipi). Mitjançant aquest 
índex es mesura l’autosuficiència del municipi en relació als llocs de treball. A més, és un 
indicador de la mobilitat obligada per motius laborals que han de realitzar els habitants de la 
Selva de Mar. En la següent figura es veu com ha evolucionat l’índex d’autocupació en el 
municipi en el període 1991-2001. 

Figura 4.2-1: Índex d’autocupació. La Selva de Mar. Període 1991-2001 
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Font:Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Tal i com es pot observar, l’índex d’autocupació ha anat augmentant durant el període 
estudiat. Durant aquests 10 anys el municipi de la Selva de Mar ha augmentat el seu índex 
d’autocupació en 9,5 punts. Tot i així, es pot considerar que l’any 2001 (índex d’autocupació 
del 47,4%) el municipi encara no era autosuficient, ja que l’índex no supera el 50% (límit 
mínim d’autocupació). Ara bé, la tendència marca un augment progressiu de l’autocupació, fet 
que fa que cada cop siguin menys els habitants que s’han de desplaçar per anar a treballar 
fora. 

Per entendre més clarament l’evolució de l’índex d’autocupació a la Selva de Mar, al llarg del 
període 1991-2001, a continuació es presenta l’índex diferenciant els tres sectors de l’activitat 
econòmica. La següent figura representa el percentatge de persones residents ocupades en 
cada un dels sectors d’activitat del municipi. És a dir, de la gent ocupada del municipi en cada 
sector, quin és el percentatge de llocs de treball del mateix municipi que estan ocupats per 
persones que hi resideixen. 
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Figura 4.2-2: Índex d’autocupació per sectors d’activitat econòmica. La Selva de Mar. 
Període 1991-2001 
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Com es pot veure la Selva de Mar té uns percentatges d’autocupació al límit de la suficiència 
laboral del municipi. En el període hi hagut un increment important en el sector secundari i en 
el terciari, que cada any ha vist augmentant l’índex. Per contra el sector primari, és l’únic 
sector que ha disminuït, malgrat que es veu una forta recuperació de l’índex de l’any 2001, 
respecte al de l’any 1996. A l’any 2001 el sector primari i secundari estan per sobre del límit 
d’autocupació, el sector terciari encara no ha arribat al 50%. 

D’altra banda, és interessant analitzar els fluxos de mobilitat obligada per motius de treball 
que es generen al municipi. D’aquesta manera, es pot obtenir una clara visió de quina és la 
dependència laboral exterior del municipi. 

Taula 4.2-1: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-
treball. La Selva de Mar. Any 2001 

 Total Homes Dones 

Desplaçaments dins 36 26 10 

Desplaçaments a fora 40 27 13 

Desplaçaments des de fora 15 9 6 

Total generats 76 53 23 

Total atrets 51 35 16 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Els fluxos de mobilitat obligada per motius laborals indiquen que la majoria de desplaçaments 
són, a l’any 2001, generats pels residents del propi municipi (59,84% de 127 fluxos). Dels 
generat pels propis veïns predominen els desplaçaments a fora del municipi (36 interns, 40 
externs). Així hi ha una diferencia entre desplaçaments generats i desplaçaments atrets 
negativa (-25 desplaçaments), ja que hi ha més habitants de la Selva de Mar que van a 
treballar fora del municipi, que no persones d’altres municipis atretes per treballar a la Selva 
de Mar. Amb aquestes dades es confirma que a l’any 2001 la Selva de Mar no era autosuficient 
en la seva oferta laboral. 
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4.3. Mercat de treball i població activa 

4.3.1. Població activa i mercat de treball 

Durant el període 1991-2006, la població total de la Selva de Mar ha anat augmentant. A la 
vegada, la població activa del municipi també ha augmentat, però segons dades de l’any 2006, 
de font diferent, la població afiliada a la seguretat social, en aquest últim període, és menor.  

El percentatge de població ocupada respecte la població activa es manté constant entre els 
períodes de 1996-2001. Un cop valorades les dades d’ocupació per sexes que ofereix l’Institut 
d’Estadística de Catalunya s’ha vist que les diferències entre sexes no són molt importants, 
però si significatives, ja que en el 2001 el 89,8% dels homes actius es troben ocupats (53 de 
59 homes actius), i en el cas de les dones representen el 79,3% (23 de 29 dones actives). 
Així, l’ocupació al municipi de la Selva de Mar es troba representada per un 51,9% d’homes i 
tan sols un 24,2% de dones. 

Les dades més actualitzades que es tenen són les referents a l’any 2006, però aquestes estan 
incompletes. La única informació que se’n pot extreure és que les persones afiliades a la 
seguretat social l’any 2006 sumen un total de 37, representant el 16,6% de la població total 
del municipi. 

La taula següent resumeix l’evolució de la població activa al municipi de la Selva de Mar. 

Taula 4.3-1: Població activa. La Selva de Mar. Període 1991 - 2006 

 Anys  

 1991 1996 2001 2006* 

Total població 167 182 197 223 

Població de 16 i més anys 144 152 168  

Ocupats 66 68 76  

Busquen la primera ocupació 1 0 0  

Desocupats amb ocupació anterior 6 4 12  

Total actius 73 72 88 37** 
Font: Institut d’estadística de Catalunya i Dades econòmiques de municipis de Caja España (any 2006) 
*Dades econòmiques de municipis de Caja España (any 2006) 
** Nombre afiliats a la Seguretat Social 

 

Aquest punt es completa amb els resultats de l’enquesta de percepció ciutadana elaborada en 
el marc de la present Agenda 21 Local de La Selva de Mar. En referència al mercat de treball 
en l’esquesta es qüestionava sobre la situació del mercat laboral en el municipi. A continuació 
es presenten els resultats per aquest tema. 

Figura 4.3-1: Com descriuria el mercat laboral del municipi? 
0% 14%

36%36%

14%

Hi ha Moltes ofertes

Hi ha alguna oferta

A vegades hi ha ofertes

No hi ha feina

NS/NC  

Es considera que les ofertes laborals no són habituals en el municipi, i que hi ha poca oferta 
de feina en el mercat laboral municipal, ja que segons la opinió de la població enquestada 
respecte el mercat laboral del municipi està dividida entre els qui creuen que no hi ha feina i 
els que creuen que a vegades hi ha ofertes. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 
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4.3.2. Estructura sectorial dels llocs de treball 

En la següent figura es pot veure l’evolució que ha seguit l’ocupació en els diferents sectors al 
municipi de la Selva de Mar, durant el període 1991-2006. Cal tenir en compte però, que les 
dades referents a l’any 2006 no són de la mateixa font que els altres anys i que, tot i que es 
representen perquè són les dades més actuals de les quals es disposa, no es tenen en compte 
en l’estudi de l’evolució que ha seguit l’ocupació en els diferents sectors. Més endavant, quan 
s’analitzi l’ocupació detalladament de cada sector, les dades es tractaran de la mateixa 
manera. 

Figura 4.3-2: Població ocupada per sectors d’activitats. La Selva de Mar. 
Període 1991-2006 
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Valorant el període des de 1991 fins al 2001, s’observa un creixement progressiu en el sector 
dels serveis i un creixement més moderat en la construcció. Aquests creixements aniran lligats 
al creixement de la població i també a l’índex d’autocupació, que fins el 2001 ha anat 
augmentant lleugerament. En l’agricultura, en canvi, es dóna un lleuger descens, mentre que 
pel que fa a l’industria es marca un pic en el 1996. 

Pel què fa a les dades de 2006, podria ser que la seva variabilitat respecte les altres fou degut 
a que són extretes d’una altra font, però també es pot extreure la informació que la majoria de 
gent està ocupada principalment en els serveis, i en un segon lloc hi ha la construcció. Es pot 
dir que la major part dels ciutadans de la Selva de Mar estan ocupats en el sector terciari de 
l’economia local. 

Si es valora l’inici i el final del període estudiat (any 1991 i any 2001), es pot observar com la 
població ocupada de la Selva de Mar no va variar significativament en valors totals (només en 
10 persones). Però s’ha de tenir en compte que entre aquest període va haver-hi una 
important alça en l’ocupació i posteriorment disminució (any 1996). D’altra banda, si es 
mesura en tant per cents sobre el total de la població, s’observa que l’any 1991 el 38,8% de la 
població estava ocupada i l’any 2001 representava el 35,6%. Per tant, es dedueix que, malgrat 
que la població total del municipi hagi augmentat, l’any 2001 el percentatge d’ocupació era 
menor que l’any 1991, ja que les persones ocupades eren similars una dècada més tard. 
D’altra banda, l’augment que s’observa durant els primers 5 anys d’estudi (1991-1996) es deu, 
principalment a un augment del nombre total de persones empadronades al municipi, lligat a 
un augment de les persones actives i ocupades d’aquest, posteriorment les persones actives 
van disminuir i alhora la població ocupada. 
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4.3.3. Atur i nivells de protecció 

Si s’observa l’evolució de la taxa d’atur al municipi de la Selva de Mar al llarg del període 
1991-2006 es pot observar que l’atur ha seguit, en general, una tendència a la baixa, amb un 
pic bianual d’augment de l’atur (anys 1999 i 2000), i un de baix en el 2002. Aquesta evolució a 
la baixa, també la segueix la taxa d’atur a nivell comarcal, tot i que, aquesta, es manté 
sempre a uns nivells superiors que la taxa d’atur municipal, exceptuant-ne el pic en què 
s’igualen.  

 

Figura 4.3-3: Taxa d’atur. La Selva de Mar i l’Alt Empordà. Període 1991-2006 
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D’altra banda, si s’observa la següent figura es pot veure que l’atur afecta més a la població 
femenina que la masculina. Aquest fet es generalitza durant tot el període 1998-2006.  

Figura4.3-3: Evolució de l’atur per sexes. La Selva de Mar. Període 1998-2006 
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4.4. Anàlisi del sector primari 

Es considera sector primari aquelles activitats i ocupacions relacionades amb l’agricultura, la 
ramaderia, la pesca i l’explotació de les superfícies forestals. 

En la següent taula es pot veure l’evolució que ha seguit l’ocupació en el sector primari, al 
municipi de la Selva de Mar, durant el període 1991-2005. Cal tenir en compte però, que tal 
com s’ha comentat anteriorment les dades referents a l’any 2006 no són de la mateixa font 
que els altres anys. 

 

Taula 4.4-1: Ocupació en el sector primari. La Selva de Mar i Alt 
Empordà (%). Període 1991-2006 

Territori 1991 1996 2001 2006* 

La Selva de Mar 21,2 14,7 10,5 16,2 

Alt Empordà 10,4 8,4 6,1 -- 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i 
*Fitxes municipal de la Selva de Mar; Any2006; Caja España 

 

El sector primari ha estat, des de l’any 1991, el sector amb menys pes dins l’economia del 
municipi de la Selva de Mar (si s’entèn indústria i construcció com a un únic sector econòmic), 
a la vegada, els nivells d’ocupació al sector s’han situat per sobre la mitjana comarcal durant 
els anys 1991, 1996 i 2001. Cal destacar que igual que la majoria dels municipis de Catalunya, 
l’ocupació en el sector primari a la Selva de Mar ha experimentat un descens en els últims 
anys. 

Per a la caracterització del sector primari del municipi s’ha tingut en consideració les dades 
tractades de la 2ona edició del mapa de cobertes de Catalunya. Període 2000-2003, elaborat 
pel CREAF i les dades dels Cens Agrícola corresponents als anys 1982, 1989 i 1999 (Institut 
d’Estadística de Catalunya).  

El municipi de la Selva de Mar té una superfície total de 709,1ha de les quals el 99% (702ha, 
any 2003) estan ocupades per superfícies potencialment explotables per activitats del sector 
primari. La distribució dels usos a l’any 2003 s’observa en la següent taula: 

Taula 4.4-2: Distribució de la Superfície Agrària (ha).  
La Selva de Mar. Any 2003 

Usos Hectàrees % sobre el total 
municipal 

Boscos densos (no de 
ribera) 

93,7 13,21 

Boscos clars (no de 
ribera) 

3,63 0,51 

Reforestacions recents   

Boscos cremats   

Boscos 

Sols nus forestals 2,2 0,3 

Conreus 55,2 7,78 
SAU 

Prats i herbassars 59,1 8,3 

Matollars  488,7 68,92 

Total Agrícola 702,5 99,02 

Total municipal 709,1 100 
Font: Elaboració pròpia a partir de: CREAF; 2ona edició del mapa de cobertes de 
Catalunya. Període 2000-2003 
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A continuació es presenten les dades extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
corresponen al període 1982 – 1999 

Taula 4.4-3: Distribució superfície agrària. La Selva de Mar. Període 1982-1999 

 SAU (ha)    

Any Terres 
llaurades 

pastures 
permanents 

Terreny 
forestal 

Altres total 

1982 48 0 21 182 251 

1989 32 0 22 224 278 

1999 20 0 29 73 122 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Segons aquestes dades s’observa que la Superfície Agrícola Útil, comparant-les amb les 
superfícies de l’any 2003, augmenta en relació a l’any 1999 tant en la superfície destinada a 
conreus (de 20 a 55ha) com la superfícies de prats i el terreny forestal (de 29 a 97ha). 

 

4.4.1. L’agricultura 

Com s’ha vist anteriorment, a l’any 2003 la Selva de Mar tenia 702,5ha dedicades al sector 
primari, i d’aquestes, 114,3 ha es dedicaven a l’agricultura (conreus i prats i herbassars). 

Els conreus de la Selva de Mar estan dedicats majoritàriament a la vinya, i s’escampen a 
banda i banda de la riera de la Selva, a l’alçada del paratge del mas de l’Estela. També hi ha 
algunes finques dedicades al conreu d’herbàcies (font: Pla especial PNCC). 

Observant la taula que s’adjunta a continuació es pot veure que, durant la primera etapa del 
període d’estudi (1982-1999), disminueix tan el nombre d’explotacions total i de secà, com les 
hectàrees a explotar, exceptuant l’últim període estudiat (2003) en el que es registren un 
nombre major de SAU. Pel què fa al conreu de regadiu, s’observa que el 1989 hi ha la seva 
introducció en 5 ha i que aquest augmenta a 6 ha en el període d’estudi del 1999, que com 
s’explica després, provenen del cultiu de la vinya. 

També es veu com cada vegada li corresponen més hectàrees a un nombre menor 
d’explotacions, passant d’un valor de 2 ha/explotació en 1982 a 5 ha/explotació en el 1999. 
Per tant, cada vegada hi ha menys explotacions, però alhora són més grans. 

Taula 4.4-4: Distribució de la superfície agrícola utilitzada (SAU).          
La Selva de Mar. Període 1982-1999 

SAU 1982 1989 1999 2003* 

Nombre 
explotacions 

24 22 4 -- 
Total 

Hectàrees 48 32 20 55,2 

Nombre 
explotacions 

24 17 4 -- Conreus de 
secà 

Hectàrees 48 28 14 -- 

Núm. 
explotacions 

0 16 2 -- Conreus de 
regadiu 

Hectàrees 0 5 6 -- 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya i * CREAF; 2ona edició del mapa de cobertes de 
Catalunya. Període 2000-2003 

 

Els conreus de la Selva de Mar són bàsicament de secà, tret d’algunes explotacions petites de 
vinya. En tractar-se d’un indret al costat del mar, amb gran influència marina, però essent 
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l’inici de la Serralada Pirenaica, i segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, existeixen 
algunes explotacions d’oliverars (10ha , l’any 1999) i de vinya (6ha, l’any 1999), que 
coincideix amb l’explotació tradicional del municipi. S’ha de tenir en compte que entre els anys 
1870 i 1880 es calcula que a la Selva de Mar hi havia unes 210ha conreades d’oliveres4. 

El municipi de la Selva de Mar està inclòs en l’àrea geogràfica de la Denominació d’Origen per 
vins Empordà., segons l’Ordre ARP/63/2006, de 16 de febrer, per la qual s’aprova el 
Reglament de la Denominació d'Origen Empordà. Segons indica aquest mateix ordre la 
Denominació d'Origen Empordà es va crear per l’Ordre de 10 de juny de 1972. Aquesta 
Denominació d'Origen ha impulsat els vins produïts en aquesta zona, a la vegada que ha servit 
a la millora del desenvolupament d’una comarca on la importància del sector vitivinícola és 
significatiu. 

Així mateix mitjançant la resolució AAR/1340/2007, de 20 d’abril, per la qual s’adopta decisió 
favorable a la sol·licitud d’inscripció de la Denominació d'Origen Protegida Oli de l’Empordà o 
Aceite del Empordà. (DOGC núm. 4.880), es comença el tràmit per al reconeixement 
comunitari de l’oli provinent de les olives dels municipis inclosos en aquesta Denominació 
d’Origen Protegida. El municipi de la Selva de Mar està inclòs en la relació de municipis de l’Oli 
d’Emprodà.  

Segons converses mantingudes amb l’Ajuntament i el Parc natural del Cap de Creus, en el 
municipi hi ha diverses explotacions de vinya i oliveres que basen la seva activitat en 
l’agricultura ecològica. 

 

4.4.1.1. Cultius abandonats5 

Al segle XVIII, tot el cap de Creus era un immens camp de conreu de vinya i olivera. Els 
productes es comercialitzaven o bé terra endins, a través del mercat de Figueres, o bé eren 
exportats a l’estranger a través dels ports de les poblacions costaneres. 

Referenciant la importància que l’agricultura va tenir entre la segona meitat del segle XIX i la 
primera del segle XX, fet que es pot demostrar per l’existència d’extensos vessants actualment 
ocupats per olivera borda i que en alguns casos ja està sent substituïda per la vegetació 
arbustiva autòctona, s’estudia la possibilitat de realitzar projectes de recuperació d’aquest 
cultiu, tal i com ja s’està fent al marge dret de la carretera a Sant Pere de Rodes. 

Hi ha constància de la presència de cultius abandonats a: 

- Rec de Colomers (una part s’enfila des del rec de la Selva, en les immediacions del mas 
de l’Estela; l’altra part, més extensa, ocupa els vessants de sota el camí de Roses a la 
Selva de Mar, a l’alçada del rec de Colomers) 

- Mas de l’Estela (petites zones ermes associades a la riba esquerre de la riera de la 
Selva, a l’alçada del mas de l’Estela (avui habitat)). 

 

4.4.2. La ramaderia 

Des de l’any 1982 fins a l’actualitat, al municipi de la Selva de Mar només hi ha constància a 
l’any 1989 de 50 caps de boví, 20 d’ells d’unitats ramaderes, segons l’Institut d’Estadística de 
Catalunya.  

Segurament en l’actualitat hi ha veïns de la Selva de Mar amb animals per l’autoabastament, 
però no es poden considerar explotacions, ja que no tenen fins comercials i no representen un 
risc pel medi ambient o per les persones. 

                                           
4 Resolució AAR/1340/2007, de 20 d’abril, per la qual s’adopta decisió favorable a la sol·licitud d’inscripció de la 
Denominació d'Origen Protegida Oli de l’Empordà o Aceite del Empordà 
5 Extret de la memòria del Pla Especial del Parc Natural del Cap de Creus 
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També hi ha constància, que en determinades èpoques de l’any, hi ha la pastura de vacum que 
prové possiblement de la comarca del Ripollès, anomenada ramaderia de pas, ja que si abans 
es feia la transhumància des de Setcases, actualment es fa la pseudo-transhumància, ja que el 
bestià és descarregat per camions en diversos punts del Parc del Cap de Creus, i vigilats per 
pastors de la zona6. 

4.4.3. L’explotació dels boscos 

Els terrenys forestals arbrats a la Selva de Mar, no són molt importants (13,73% del territori, 
any 2003), si es compara amb la superfície de matollars (68,9% del territori, any 2003). 

En el període 1982-1999 la superfície forestal de la Selva de Mar s’ha vist reduïda fins a quasi 
bé desaparèixer, de 16 ha l’any 1982, 2 ha l’any 1999, per contra en el mateix període la 
superfície de matoll s’ha incrementat de 4 ha l’any 1982, 27 ha l’any 1999. Així actualment el 
bosc, potencialment explotable, representa una superfície petita del total del municipi, i per 
aquest fet la explotació forestal a la Selva de Mar és inexistent.  

Taula 4.4-5: Espècies forestals a la Selva de Mar. Anys 1989 i 1999 

1989 1999 

Tipus d’espècies Núm. 
explotacions 

Hectàrees Núm. 
explotacions 

Hectàrees 

Frondoses     

Comercials 0 0 0 0 

No comercials 4 4 3 27 

Resinoses     

Comercials 0 0 0 0 

No comercials 9 16 1 2 

Mixtes     

Comercials 0 0 0 0 

No comercials 2 3 0 0 

Total comercials 0 0 0 0 

Total no Comercials 12 22 3 29 

Total 12 22 3 29 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la generalitat de Catalunya està elaborant el 
2n Pla General de Política Forestal 2005 – 2014. Aquest pla territorial sectorial té per objectiu 
establir les directrius i les estratègies que han de fomentar la gestió sostenible dels terrenys 
forestals, assegurar la conservació dels ecosistemes i les seves funcions ambientals, tot 
compatibilitzant-lo amb els seus valors socials i econòmics.  

Aquest Pla general de Política Forestal recull la proposta d’objectius per als boscos de 
Catalunya per als propers 10 anys i una proposta d’eines per a assolir-los. Proposa diversos 
programes que contemplen entre altres línies d’actuació la gestió del risc d’incendis forestals 
així com la regeneració d’àrees afectades per incendis i altres pertorbacions. També preveu la 
promoció i millora del sector surer, apostant per una gestió integral del bosc surer afegint a la 
vessant productiva, el suro, l’aprofitament de les branques i el sotabosc per alimentar plantes 
de biomassa forestal que ajudin a reduir la despesa elèctrica. Això constituiria un complement 
econòmic a afegir a l’explotació, i la coordinació de les directrius de gestió forestal i les de 
gestió dels espais protegits. 

                                           
6 Segons el Pla Especial del Parc Natural del Cap de Creus 
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4.5. Anàlisi del sector secundari 

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

S’entén com a sector secundari de l’activitat econòmica aquelles activitats i empreses que 
estan classificades com a industrials, aquelles que desenvolupen una activitat directament 
relacionada amb la construcció, així com, les activitats extractives o mineres i de producció 
d’energia. 

En la següent taula es pot veure l’evolució que ha seguit l’ocupació en el sector secundari al 
municipi de la Selva de Mar, durant el període 1991-2006. Cal tenir en compte les dades 
referents a l’any 2006 no són de la mateixa font que els altres anys. 

Taula 4.5-1: Ocupació en el sector secundari. La Selva de Mar i Alt 
Empordà (%). Període 1991-2006 

Territori 1991 1996 2001 2006 

La Selva de Mar 33,3 29,4 28,9 29,7* 

Alt Empordà* 33,40 30,49 28,15 -- 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i 
*Fitxes municipal de la Selva de Mar; Any2006; Caja España 

 

El sector secundari és el segon sector, segons el percentatge de gent que hi treballa, dins 
l’economia del municipi. El sector s’ha mantingut estable en el període 1991-2006, tot i que 
amb un lleuger descens. L’evolució de la Selva de Mar en el sector secundari és molt similar a 
l’evolució que ha seguit la comarca de l’Alt Empordà en aquest mateix període. Cal tenir en 
compte però, que segons les dades econòmiques de Caja España, sembla que l’any 2006 el 
sector té un petit ascens (29,7% de la població ocupada), segurament per l’augment de la 
construcció en els últims anys, no es tenen dades comarcals, però és de preveure, que el 
sector també s’hagi recuperat. 

Observant la següent taula es pot veure l’evolució que han seguit el nombre d’empreses del 
sector secundari, i cadascun dels seus subsectors. Es destacable, que la població ocupada en el 
sector secundari ho feia primer en la indústria (1994-1998) i posteriorment passa a ocupar el 
primer lloc el sector de la construcció (1999-2006).  

Taula 4.5-2: Nombre d’establiments d’empreses i 
professionals del sector secundari (IAE). La 

Selva de Mar. Període 1994-2006 

Any Indústria Construcció Total 

1994 2 1 3 

1995 2 1 3 

1996 2 1 3 

1997 3 1 4 

1998 3 2 5 

1999 3 3 6 

2000 2 3 5 

2001 2 2 4 

2002 3 3 6 

2006* 3 5 8 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  233 

Taula 4.5-2: Nombre d’establiments d’empreses i 
professionals del sector secundari (IAE). La 

Selva de Mar. Període 1994-2006 

Any Indústria Construcció Total 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya i *Ajuntament de la Selva de Mar. 

 

S’observa una lleugera disminució de l’activitat en el sector secundari, i un augment en el 
nombre d’establiments dedicats al sector de la construcció, se’n pot deduir que, tot i tenir un 
mateix nombre d’establiments dedicats a la industria, aquests tenen en contracte a un nombre 
menor de personal. 

Així, vista l’evolució dels últims anys, la tendència de l’economia local en el sector secundari és 
a l’especialització en el subsector de la construcció. Alhora, les perspectives de creixement en 
la construcció s’han refredat, per la qual cosa fa pensar que a curt termini la construcció i totes 
les activitats derivades a aquesta, s’estabilitzaran en un creixement sostingut. A mig i llarg 
termini, es difícil fer perspectives de creixement, ja que no se sap com reaccionarà el mercat, 
davant d’aquest nou escenari, tenint en compte el gran creixement que ha experimentat la 
construcció en els últims anys. Amb tot, en cas d’una davallada de la construcció a nivell català 
i espanyol, és de preveure que la construcció a la Selva de Mar es podria mantenir per la seva 
condició de poble turístic, amb la demanda d’habitatges que aquest fet suposa. 

Pel que fa a la industria, l’increment de empreses i professionals en aquest subsector també ha 
estat prou important fins a 2002, per tant es pot preveure un creixement sempre que les 
actuals empreses s’adeqüin a les noves tecnologies i siguin cada vegada més competitives; 
invertint en qualitat i noves tecnologies. Això potser voldrà dir reducció de plantilles, per poder 
mantenir la competitivitat en preus i qualitat, però aniria en prejudici a l’ocupació local. 

 

4.5.2. Nombre i tipus d’indústries per sectors d’activitat 

L’any 2002, la indústria de productes alimentaris era la més representada en el municipi, 
ocupant la totalitat d’establiments d’empreses industrials. En altres anys anteriors hi havia 
hagut una empresa dedicada a l’edició i mobles.  

Taula 4.5-3: Establiments d’empreses industrials per branques d’activitat (IAE). La Selva 
de Mar. Període 1994-2002 

Any Energia 
i aigua 

Química 
i metall 

Transform. 
Metalls 

Productes 
alimentaris 

Tèxtil i 
confecció 

Edició i 
mobles 

Indústria 
NCAA 

Total 

1994 0 0 0 1 0 1 0 2 

1995 0 0 0 1 0 1 0 2 

1996 0 0 0 1 0 1 0 2 

1997 0 0 0 2 0 1 0 3 

1998 0 0 0 2 0 1 0 3 

1999 0 0 0 2 0 1 0 3 

2000 0 0 0 2 0 0 0 2 

2001 0 0 0 2 0 0 0 2 

2002 0 0 0 3 0 0 0 3 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Durant el període estudiat (1994-2002) el nombre total d’empreses industrials no ha tingut 
una variació significativa, tot i que n’han augmentat les empreses de productes alimentaris i 
una sobre l’edició i els mobles ha desaparegut. 
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Segons el llistat facilitat per l’Ajuntament de les activitats que es desenvolupen a la Selva de 
Mar a l’any 2006, es destaquen les activitats industrials relacionades amb els productes 
alimentaris, concretament els relacionats amb la industria pastissera i panaderia, així com els 
relacionats en l’elaboració i criança del vi. 

També hi ha constància de la pràctica de l’apicultura, concretament en el Puig del coll de la 
Torre; marge esquerre del camí de Roses a la Selva de Mar.  
 

4.5.3. Ubicació i característiques de les zones industrials 

La planificació del sòl per a ús industrial en el POUM (segons text refós versió definitiva de 
febrer de 2006 de la Selva de Mar) i a través de les Normes Subsidiàries, si bé la prioritat 
marcada anteriorment ja era la de l’ús industrial per a petita empresa, en la nova revisió s’ha 
establert exactament el mateix, i per això no s’ha previst la reserva de sòl industrial en el 
Terme Municipal. 

 

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

La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (IIAA) 
pretén: 

a) Assolir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt, per a 
garantir la qualitat de vida, mitjançant la utilització dels instruments necessaris que permetin 
prevenir, minimitzar, corregir i controlar els impactes que les activitats sotmeses a aquesta Llei 
originen.  

b) Afavorir un desenvolupament sostenible mitjançant un sistema d’intervenció administrativa 
ambiental que harmonitzi el desenvolupament econòmic amb la protecció del medi ambient. 

c) Reduir les càrregues administratives dels particulars i agilitar els procediments 
administratius garantint la col·laboració i la coordinació de les administracions que han 
d’intervenir. 

Alhora en aquesta llei es classifiquen les activitats en diversos annexes segons el règim a que 
estan supeditats, i alhora segons els riscos ambientals i de salut que potencialment tenen les 
diferents activitats econòmiques. 

Tota activitat que es porta a terme o qualsevol activitat que es vol redefinir o obrir de nou, ha 
de complir amb els requisits establerts per la llei segons l’annex en que l’activitat està inclosa. 

Des de l’ajuntament de la Selva de Mar, i com s’ha pogut observar anteriorment, es comenta 
que les activitats industrials que es desenvolupen en el municipi no tenen una incidència 
important en vers el medi ambient, tenint en compte que no hi ha grans empreses 
potencialment contaminants. 

Aquest fet es confirma, ja que no hi ha en el municipi cap activitat inclosa en els annexes I i 
II.1 de la llei (activitats més contaminants), segons informacions de l’OGAU (Oficina de Gestió 
Ambiental Unificada) de la Generalitat de Catalunya per la demarcació de Girona. 

 

4.5.5. Incidència i riscos associats a les indústries 

Qualsevol tipus d’indústria i les seves activitats tenen un risc intrínsec pel medi ambient en 
general, els ecosistemes que els envolten i la salut humana tant de la població, les poblacions 
veïnes i dels propis treballadors, ja que poden ser un focus de contaminació, ja sigui per a 
l’atmosfera, les aigües i el sòl. El risc potencial de cada indústria vindrà determinada per la 
seva activitat, procés, tecnologia i materials usats, que determinaran les seves emissions 
gasoses, líquides o sòlides, i els seus residus. 
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Actualment com s’ha descrit en el punt anterior, qualsevol activitat està regulada per la llei 
3/98 de la IIAA, així les activitats potencialment més contaminants estaran incloses en l’annex 
I i les menys contaminants en l’Annex III. La llei marca 4 categories d’activitats segons l’annex 
(I, II.1, II.2 i III). A la Selva de Mar no hi ha cap activitat classificada en l’Annex I o Annex 
II.1. 

Fins l’any 2002 les activitats potencialment contaminants per l’atmosfera estaven classificades 
per l’Annex I del Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la llei 22/1983, de 
21 de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric, on s’estableix el Catàleg d’Activitats 
Potencialment Contaminants per a l’Atmosfera (CAPCA), en diferents categories (A,B,C) de 
major a menor risc per la possible contaminació atmosfèrica, amb l’entrada en vigor de la Llei 
3/98 de la IIAA, aquest catàleg va desaparèixer i les activitats es classifiquen segons els 
annexos de l’actual llei. Així mateix no es té coneixement que cap activitat industrial a la Selva 
de Mar estigués inclosa en aquest catàleg. 

Pel que fa als residus, en el punt 3.7.5. Residus industrials, es descriu la generació de residus 
industrials que es produeixen a la població i el seu posterior tractament, i tal i com es pot 
comprovar en aquest mateix apartat, la quantitat de residus classificats com industrials a la 
Selva de Mar és gairebé despreciable respecte la quantitat total de residus generats. Així 
mateix, aquests residus no comporten un risc remarcable per a la salut de les persones ni per 
al medi ambient. 

 

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

Tenint en compte l’especialització de la Selva de Mar en el sector terciari, com es veurà més 
endavant i que la indústria no és un subsector present en l’economia local (ocupació i en 
nombre d’empreses segons dades de 2003), es fa molt difícil determinar els millors sectors 
d’inversió industrial o tecnològic.  

Per altra banda, la Selva de Mar disposa d’una superfície important de vinya i olivera, que cada 
vegada es va recuperant més. En el cas de desenvolupar aquest sector, afavoriria la 
recuperació dels conreus d’aquestes espècies, aportant un benefici ecològic a tot l’entorn, per 
la recuperació del paisatge mosaic, i entre altres beneficis hi hauria un control més important 
vers el risc d’incendi i erosió.  

Per tant, una via per a potenciar l’industria, seria apostar per l’industria agroalimentària en els 
productes cultivats a la zona, però el volum del producte que es pot arribar a treure de 
l’explotació agrícola dels municipis del Port de la Selva, Cadaqués, Llançà i la Selva de Mar, no 
és prou important com per establir-hi cooperatives que els transformin en oli i/o vi. 
Actualment, el seu producte és transformat en cooperatives constituïdes en municipis amb 
produccions d'oliva i raïm molt importants, com ara: Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera (font: Pla 
especial PNCC). 
 

4.5.7. Activitats extractives 

Segons l’ajuntament de la Selva de Mar, actualment no hi ha cap activitat extractiva en el seu 
terme municipal, i tampoc s’han detectat cap explotació abandonada amb grau 
d’autorecuperació (Font: Cartografia Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
Miramon). 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  236 

4.6. Anàlisi del sector terciari: comerç i serveis 

4.6.1. Caracterització del sector terciari 

Al sector terciari de l’economia també se l’anomena sector de serveis. En aquest sector 
s’inclouen totes aquelles activitats econòmiques, no directament productives en el sentit de 
produir bens de consum, sinó les activitats destinades a possibilitar o facilitar les necessitats 
de la població. 

El sector serveis a la Selva de Mar ha crescut de manera significativa durant el període 1991-
2001. Aquesta evolució creixent de l’ocupació en el sector terciari ha estat semblant en l’àmbit 
comarcal, tot i que el màxim percentual de persones ocupades en el sector terciari comarcal se 
situa a l’any 2001 (65,71% de la població ocupada). 

La taula següent permet observar l’evolució de l’ocupació en el decenni 1991-2001, així com 
les dades de Caja España, que no s’han tingut en compte en l’estudi de l’evolució pel fet de 
provenir d’una font d’informació diferent, tot i així, és de destacar que el nombre total 
d’ocupats en el sector a l’any 2006 era de 20 persones, el que representa més de la meitat 
dels ocupats en el municipi. 

Taula 4.6-1: Ocupació en el sector terciari. La Selva de Mar i Alt Empordà (%). Període 1991-
2006 

Territori 1991 1996 2001 2006 

La Selva de Mar 45,53 55,88 60,45 54,1* 

Alt Empordà 59,19 61,12 65,71 -- 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i *Fitxes municipal de La Selva de 
Mar; Any2006; Caja España 

 

En la taula següent es pot observar quina ha estat l’evolució dels diferents establiments i 
empreses d’aquest sector terciari, podent-se descrivint com a fluctuant però tendint a un 
augment fins l’any 2002.  

Taula 4.6-2: Nombre d’establiments d’empreses i professionals del 
sector terciari (IAE). La Selva de Mar. Període 1994-2006 

Any Comerç al 
detall 

Serveis Professionals 
i artistes 

Total 

1994 3 10 1 14 

1995 5 9 1 15 

1996 6 9 1 16 

1997 4 10 2 16 

1998 4 7 2 13 

1999 3 8 2 13 

2000 3 7 2 12 

2001 2 13 3 18 

2002 2 13 3 18 

2006* 1 13 2 16 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i 
Ajuntament de la Selva de Mar*  

 

Durant el període estudiat (1994-2002) el nombre d’establiments i professionals dels sector 
terciari ha anat en augment, passant de 14 l’any 1994 a 18 l’any 2002. Ara bé, aquest 
augment es deu principalment al creixement de les empreses de serveis, que han passat de 10 
a 13 establiments, i els professionals i artistes que han passat de 1 a 3 (fins el 2002). Per 
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contra, les empreses de comerç al detall han anat fluctuant en el seu nombre d’establiments, 
passant de 3 a 2 establiments. L’any 2006, segons dades de l’ajuntament, es manté el sector 
serveis i es redueix el comerç al detall i el nombre de professionals i artistes. 

Segons dades de l’Idescat, també es pot observar que les superfícies totals dedicades al 
comerç al detall també tendeixen a disminuir en el període del 1995-2002, així dons, es 
descarta també la possibilitat que els establiments de comerç al detall disminueixin en nombre 
però augmentin en superfície. 

 

4.6.2. Anàlisi de l’oferta comercial 

Com s’ha pogut observar en el punt anterior, el nombre d’establiments de comerç al detall ha 
anat a la baixa durant el període 1994-2006. 

El tipus de comerç al detall més abundant durant tot el període estudiat ha estat el de 
productes alimentaris, tot i que actualment no hi ha constància de cap establiment de 
productes alimentaris específic, però de l’altre establiments comercial no classificat inclou en 
ell la venta de productes alimentaris (sobretot el relacionat amb la panaderia i bolleria). 

Taula4.6-3: Establiments d’empreses de comerç al detall per branques d’activitat (IAE).  

La Selva de Mar. Període 1994-2006. 

Any Productes 
alimentaris 

Roba i 
calçat 

Articles 
llar 

Llibres i 
periòdics 

Productes 
químics 

Material 
transport 

Comerç 
NCAA 

Total 

1994 2 0 0 0 0 0 1 3 

1995 2 0 1 0 0 0 2 5 

1996 4 0 1 0 0 0 1 6 

1997 2 0 0 0 0 0 2 4 

1998 2 0 0 0 0 0 2 4 

1999 2 0 0 0 0 0 1 3 

2000 2 0 0 0 0 0 1 3 

2001 1 0 0 0 0 0 1 2 

2002 1 0 0 0 0 0 1 2 

2006* 0 0 0 0 0 0 1 1 
Font: l’Institut d’Estadística de Catalunya i any 2006 *Ajuntament de la Selva de Mar. 

 

Segons dades sobre l’impost de les activitats econòmiques, a la Selva de Mar tan sols hi 
consten un comerç de tipus menor que ven tota classe d’articles (inclosos els de l’alimentació). 

No hi ha constància de cap activitat comercial inclosa en els annexos I o II.1 de la llei 3/98 de 
la IIAA. 

 

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

L’anàlisi d’aquest punt es basa en la interpretació de l’indicador de proximitat de l’oferta 
comercial. Aquest indicador avalua l’oferta local del comerç minorista a partir del nombre 
d’establiments de comerç al detall en alimentació. El fet que un municipi tingui un comerç 
minorista fort i distribuït pels diferents barris urbans, a més de la importància econòmica que 
això representa, suposa que la ciutat té una estructura urbana amb diversitat d’usos que 
permet una bona accessibilitat als comerços, i per tant, redueix també els possibles problemes 
de mobilitat. 
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En aquest es calcula la relació del nombre d’establiments al detall destinats a l’alimentació 
entre la població total de municipi. Com s’ha vist anteriorment a la Selva de Mar hi ha 1 
establiment minorista dedicat a varis productes, entre ells l’alimentació. Així el resultat de 
l’indicador és de 0,44% amb data de 2006. Aquesta dóna una idea de l’estructura urbana i 
l’accessibilitat als comerços, com més alt és el coeficient resultat més oferta de comerços al 
detall hi ha a disposició de la població. 

En la següent taula s’observa l’evolució de l’indicador en el període 1998-2006. 

Taula 4.6-5: Evolució de l’índex de proximitat de l’oferta comercial. 

La Selva de Mar. Període 1998 - 2006 

Any Establiment 
alimentació 

Població Valor índex 

1998 2 189 1,05 

2002 1 207 0,48 

2006 1 223 0,44 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Any2006; 
Ajuntament de la Selva de Mar. 

S’observa com l’índex ha anat disminuït a conseqüència de l’increment de població i la 
disminució de l’oferta d’establiments comercials d’alimentació. La disminució dels establiments 
pot ser donada a l’aparició de supermercats pròxims al municipi, així com als canvis dels hàbits 
de consum i d’adquirir els productes de la població en els darrers anys, fets que han comportat 
el tancament d’alguns establiments. De totes maneres, la Selva de Mar, per les seves reduïdes 
dimensions, sempre ha estat dependent, d’alguna manera, d’altres municipis degut a la petita 
oferta que es pot trobar. 

No hi ha constància, en el municipi de la Selva de Mar, de la presència de mercat setmanal ni 
de cap associació de comerciants. 

 

Es finalitza aquest punt d’hàbits de consum de la població i la intensitat comercial del municipi, 
mostrant els resultats de l’enquesta de percepció ciutadana vinculada al procés d’Agenda 21 
Local. En l’enquesta es pregunta com es valora la oferta de comerços i botigues del municipi, 
amb la intensió de veure si es creu que en el municipi hi ha prous comerços o en el cas 
contrari hi ha una manca de botigues que fan que la població s’hagi de desplaçar per fer les 
seves compres habituals. A continuació es presenten els resultats de l’enquesta per aquesta 
pregunta. 

Figura 4.6-1: Com valora l’oferta de comerços i botigues? 
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Segons els resultats de l’enquesta a La Selva de Mar hi ha insatisfacció amb l’oferta de 
comerços i botigues municipal, així La majoria dels enquestats consideren que l’oferta de 
comerços i botigues està malament o molt malament.  

Aquest fet explicaria l’elevat percentatge de desplaçaments a la resta de comarca per motius 
de compres i gestions detectat amb anterioritat 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 
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4.6.4. Anàlisi i característiques del sector serveis 

Com ja s’ha comentat i observat anteriorment, el subsector dels serveis ha anat guanyant 
força durant el període 1994-2002, i actualment és el que té un pes més important dins el 
sector terciari. 

Les empreses de servei d’hostaleria són les més presents al municipi (5, l’any 2002 tot i que 
sempre s’han mantingut en nombre), que signifiquen quasi bé la meitat d’establiments de 
serveis del municipi, però és de destacar les empreses relacionades amb el món immobiliari, ja 
que ha passat de no haver-n’hi cap en el període de 1994-1998, ha haver-n’hi tres en el 2006.  

Aquest creixement coincideix en l’auge del sector de la construcció que ha viscut tot el territori 
català amb importants repercussions a les zones mes turístiques del litoral. Les empreses 
relacionades amb l’hostaleria s’han mantingut en uns nombres elevats amb augments i 
descens coincidint amb el descens de les activitats del subsector serveis. Aquesta branca 
s’estudiarà amb més profunditat en el següent punt del present document. 

Taula 4.6-6: Establiments d’empreses de serveis (no detall) per branques d’activitat (IAE).  
La Selva de Mar. Període 1994-2006 

Any Comerç 
engròs 

Hostaleria Transports i 
comunicació 

Mediació 
financera 

Serveis 
empresa 

Serveis 
personals 

Immobiliàries 
i altres 

Total 

1994 0 6 2 0 0 2 0 10 

1995 0 5 1 0 0 3 0 9 

1996 0 5 1 0 0 3 0 9 

1997 0 6 1 0 0 3 0 10 

1998 0 5 0 0 0 2 0 7 

1999 0 5 0 0 0 2 1 8 

2000 0 5 0 0 0 2 0 7 

2001 1 3 0 0 0 3 3 10 

2002 1 5 0 0 0 3 3 12 

2006* 1 6 0 0 3 2 3 
(Immobiliàries) 15 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i de *l’Ajuntament de la Selva de Mar. 

 

Com s’ha vist anteriorment no hi ha cap activitat comercial inclosa en els annexos I o II.1 de la 
llei 3/98 de la IIAA. 

 

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

El sector turístic, que s’ha convertit en un element important en l’evolució de l’economia local, 
en molts municipis i moltes vegades ha actuat de contrapès dels desequilibris d’altres sectors 
econòmics. Un dels efectes més importants d’aquest sector és també la creació i manteniment 
d’un nombre elevat de llocs de treball. 

El turisme de la Selva de Mar ha anat guanyant força al llarg de les últimes dècades, i en 
conseqüència, l’oferta turística del municipi ha anat augmentat, tot i això, el tipus de turisme 
que hi ha a la Selva de Mar, és un turisme de segones residències, al ser un municipi d’interior 
fa que tan sols pernoctin al municipi aquella gent que hi té la segona residència, alguns d’ells 
fills del municipi que s’han desplaçat a viure fora per motius professionals. Del tota de 250 
vivendes que hi ha al municipi, 168 corresponent a segones residències. 
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Pel que fa els tipus d’allotjaments turístics, segons dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, a l’any 2002 hi ha un hotel amb 26 places i dos restaurants-bar, i no hi ha 
constància de cap camping ni cases de turisme rural. 

Segons les següents dades, s’observa que l’únic hotel que hi ha és de categoria baixa, aquest 
sorgeix el 1995 en forma de pensió, evolucionant fins a 2006 com a hotel d’1 estrella. Això ens 
marca clarament el tipus de turisme que té la Selva de Mar, a més de les segones residències 
també acull molt turisme del Port de la Selva que va a passejar pels carrers de la Selva de Mar 
per les tardes. Actualment no es precisa de cap dada sobre el nombre de visitants al municipi. 

Taula 4.6-7.:Establiments hotelers,per tipus i categoria. Nombre i places. La Selva de Mar. 
Període 1985-2006. 

 1 estrella 2 estrelles 3 estrelles 4 estrelles 5 estrelles Total 

 Núm.  Places Núm.  Places Núm.  Places Núm.  Places Núm.  Places Núm.  Places 

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1996 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

2000 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

2002 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

2004 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

2006 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Segons el Pla Director Territorial de l’Empordà la població flotant, a l’any 2003, a la Selva de 
Mar té el seu màxim (ocupació del 100%) a 670 persones més els residents al municipi (202 a 
l’any 2003). Es creu que la plena ocupació es dóna en dies puntuals, per tal d’avaluar la 
població estacional, se suposa, una ocupació tant de places turístiques com d’habitatge 
secundari del 80 %. Aquesta minoració sembla que ens acosta més a la realitat. Així mateix 
també absorbirien el fet que no tots els habitants censats a estiuegen al seu àmbit territorial. 
El resultat és que en una ocupació del 80% de la població estacional de la Selva de Mar més la 
població censada (a l’any 2003), el municipi té una capacitat per 743 persones. En la següent 
taula es fa una resum d’aquests càlculs. 

Taula 4.6-9: Estimació població flotant. La Selva de Mar. Any 2003 

Allotjament 
Nombre 
places 

Valor de 
conversió 

Total població 
flotant 

Població 
estacional 

(ocupació 80% + 
residents) 

Factor increment 
demogràfic 

Hotels 26 1 26 21 0,12 

Càmpings 0 1 0 0 0 

Segones 
residències 

161 4 644 515 3,1 

Nº residents 207 - - 207  

Total   670 743 3,6 
Font:Pla Director Territorial de l’Empordà  

 

El factor d’increment demogràfic és el resultat de dividir la població estacional entre els 
residents de la Selva de Mar. Ens dóna una idea aproximada de l’increment de visitants que 
pot tenir el municipi en la temporada d’estiu. 
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Pel què fa al tema de restaurants i bar a la Selva de Mar i en els últims 6 anys, s’observa un 
important augment en el sector de la restauració, triplicant-ne el seu nombre. 

Taula 4.6-10: Establiments de restauració. La Selva de Mar. 
Període 1995-2006. 

Any Restaurants - 
Bars 

Restaurants Total 

1995 2 0 2 

1996 2 0 2 

1997 2 0 2 

2000 2 0 2 

2006* 4 2 6 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya i *l’Ajuntament de la Selva de Mar. 

 

En el municipi de la Selva de Mar, no es té constància que hi hagi cap establiment amb les 
característiques de turisme rural, es a dir, masies que s’usin com a residències o com cases de 
pagès i estiguin obertes al turisme, però si que hi ha constància és una instal·lació esportiva 
que de ben segur els turistes en treuen un bon profit. 

L’oferta turística de la Selva de Mar, està molt lligada a la situació privilegiada del municipi 
entre el mar i el Cap de Creus. Així un eix important del turisme és aquell enfocat a no només 
un turisme de sol i platja, sinó un turisme que busca una certa tranquil·litat en un entorn 
natural. Tal i s’ha dit abans, el turisme espontani de la Selva de Mar, és aquell que està donat 
per les visites que es fan des de el Port de a Selva, però sense pernoctar-hi. 

 

4.7. Altres riscos ambientals relacionats amb activitats antròpiques 
(Act. Industrials, ramaderes i agrícoles) 

Com s’ha pogut copsar al llarg del document en el municipi de la Selva de Mar no hi ha 
activitats amb riscos importants pel medi ambient, igualment cap activitat del municipi es 
potencialment perillosa per la salut dels veïns ni pels propis treballadors, més enllà del risc 
intrínsec de qualsevol activitat econòmica, ja sigui industrial, comercial o agrícola. En el 
present document s’ha fet referència a diferents normatives que qualsevol activitat 
potencialment contaminant ha d’estar inclosa, com és la llei 3/98 de la IIAA i el CAPCA.  

S’ha vist que cap activitat industrial o agrícola està inclosa en els annexos I o II.1 de la llei 
3/98 que són aquelles activitats amb més risc pel medi ambient.  

En aquest punt s’aporta un altre registre de control de la contaminació de les activitat 
econòmiques que es realitzen a l’Estat espanyol. 

L’EPER España és des de l’any 2002 el Registre Estatal de les Emissions i Fonts Contaminants, 
en el qual es disposa informació de les emissions a l’aire i a l’aigua de substàncies generades 
per les instal·lacions industrials incloses en l’àmbit d’aplicació 16/2002 “llei IPPC”. En aquest 
registre es posa a disposició de qualsevol ciutadà aquesta informació d’acord al criteris 
establerts en la decisió EPAR i sempre que es superin els llindars de notificació establerts en la 
Decisió Europea. En qualsevol cas, en el municipi de la Selva de Mar no hi ha cap activitat 
econòmica inclosa en aquest registre. 

Aquest punt es pot complementar amb la lectura de diferents vectors i punts del present 
document com pot ser el punt: 2.6.1. Contaminació de sòls, aigües superficials i subterrànies, 
3.3.7. Riscos ambientals relacionats amb les activitats antròpiques. Transport de mercaderies 
perilloses, 3.4. Balanç de l’aigua, 3.5. contaminació atmosfèrica, 3.7.4. Residus industrials, 
3.7.6. Residus ramaders,  
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B. Diagnosi estratègica del medi econòmic 

4.8. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi Estratègica 

Economia principalment basada en el sector serveis 

 

- El sector serveis concentra el major percentatge d’ocupats. 

- Igualment el sector terciari és en el que estan especialitzades les empreses del municipi. 
En l’any 2002, hi havien 13 establiments i empreses del subsector serveis, 2 del subsector 
comercial i 6 del sector secundari (indústries i construcció). 
 

Població ocupada per sectors d’activitats. Període 1991-2006 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya i Caja España (any 2006) 

 

Taxa d’atur inferior que a la resta de la comarca 

Taxa d’atur. Període 1991-2006                     Índex d’autocupació. Període 1991-2001 
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Font:Institut d’Estadística de Catalunya                                          Font: Elaboració pròpia a partir de diferents fonts 
 

- La taxa d’atur està per sota de la comarcal, també cal comentar, que actualment i 
històricament, en el municipi hi hagut en general més dones en atur que homes 
desocupats, duplicant en molts anys el nombre de dones que no tenen feina per cada 
home a l’atur. 

- Més de la meitat de la població treballa fora del municipi (53%) per tant el nivell 
d’autocontenció del municipi no és molt elevat, cal observar però, que aquest índex 
tendeix a l’alça. 
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Disminució progressiva del pes del sector primari en l’economia local  

- La superfície dedicada als conreus i 
la de prats i pastures, disminueix 
cada any, igual que el nombre 
d’explotacions i l’ocupació en el 
sector. Aquest fet indica que cada 
vegada hi ha menys gent dedicada 
a les explotacions, cosa que fa 
augmentar any rere any el nombre 
de terreny forestal. 

- La ramaderia fa anys que és un 
subsector inexistent en el municipi, 
tot i que puntualment poden donar-
s’hi pasturatges pel municipi. 

- La superfície de bosc explotable al 
municipi és gairebé inexistent. 

Nombre d’explotacions agrícoles i SAU 
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Sector secundari en alça 

 

- El nombre d’ocupats i els establiments i empreses dedicades a la indústria i la construcció 
ha augmentat en l’ultima dècada segons dades obtingudes fins al 2006. 

- Aquest augment ha estat donat principalment per les empreses de construcció, les quals 
han aprofitat el bon moment del sector immobiliari per créixer i augmentar el seu pes en 
l’economia local. 

Evolució establiments sector secundari 
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Font: Idescat i Ajuntament de la Selva de Mar. 

La Selva de Mar és un municipi de 
reduïdes dimensions, i per tant, la seva 
activitat industrial tampoc és molt 
important, com s’ha dit, la meitat de la 
població activa que treballa ho fa fora 
del municipi. Ressalta el creixement de 
la construcció en aquests darrers anys 
sense contemplar aquesta activitat com 
una font d’ingressos pel municipi a llarg 
termini, i també es mostra el sector de 
l’industria més o menys estable. 
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Indústria no agressiva pel medi ambient i lligada a l’activitat turística 

- En general les activitats del sector industrial del municipi no destaquen per ser 
especialment nocives pel medi ambient i la salut dels veïns del municipi. Aquest fet es 
contraresta quan no hi ha cap activitat classificada en l’annex I o II.1 de la llei 3/98 de la 
IIAA ni el CAPCA ni l’EPER. 

- Per altra banda s’ha constatat que gran part de les activitats del sector industrial són de 
tipus constructiu estan lligades a l’activitat turística del municipi. Així la construcció abasta 
de nous immobles el municipi, creant una xarxa de professionals dels diferents sectors 
lligades en la compra venda i lloguer d’habitatges, per segona residència.  

 

El sector serveis és el pilar de l’economia local 

- El sector serveis és on hi ha més població ocupada del municipi, igualment les empreses, 
establiments i professionals són la majoria del total del municipi.  

- Dins d’aquest sector les empreses dedicades als serveis (no detall) són la majoria i 
representen la major part de les activitats econòmiques del municipi, principalment activitats 
econòmiques encarades al turisme. 

Establiments i empreses. Any 2006. 
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Font:Ajuntament de la Selva de Mar 

 

Varietat d’oferta turística 

- El municipi ha anat creixent aquests últims anys d’una forma proporcionada, cosa que 
fa que hagi pogut conservar aquelles qualitats que té com a poble petit d’interior amb 
turisme familiar i molt tranquil. La varietat d’oferta turística no és molt gran, ja que 
només compta amb un hotel, però si que ha crescut l’oferta de bars i restaurants, 
oferint als turistes un millor servei per anar al poble a dinar o sopar. 

- La reforma de l’infraestructura viària i el gran aparcament que hi ha a l’entrada del 
poble, ofereix una comoditat i un reclam per el turista. 

- El municipi també presenta itineraris on anar a caminar i un bar-restaurant-taller-
escola, en el que s’ofereix vàries activitats (cursos, musica en viu, etc). 
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Gran demanda turística 

Població flotant aportada per l’oferta turística. Any 2003 

Segones 
residències

96%

Hotels
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0%

 
Elaboració pròpia. Font Pla Director Territorial de l’Empordà. 

 

L’oferta turística que es pot aportar al municipi és d’unes 670 pernoctacions sense tenir en 
compte els mateixos residents, estimant que la ocupació turística es troba el 80%, el 
municipi augmentaria en un 360% la seva població, passant d’una població de 207 habitants 
a 743 habitants, on la gran majoria és un tipus de turisme de segona residència. 
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4.9. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats 

Punts forts 

L’índex d’autocupació tendeix a l’augment any rere any, tot i que aquest encara sigui baix. 

Tendència a la baixa de la taxa d’atur, tot i que es mostra fluctuant. 

Taxa d’atur per sota de la mitjana comarcal. 

Situació privilegiada pel turisme tranquil i familiar entre la costa i el Parc natural del Cap de 
Creus. 

Al municipi han augmentat els serveis (Bars i restaurants) pels turistes, i l’aparcament situat a 
l’entrada es mostra adient. 

Inexistència d’empreses molt contaminants en el municipi. 

 

Punts febles 

Municipi amb un índex d’autocupació que ronda el 50%. 

Ramaderia inexistent. 

L’economia municipal es basa principalment en el turisme i el sector serveis. 

Pes important de la construcció dins el sector secundari. El mercat de la construcció és variable i 
amb poc valor afegit. 

Temporalitat estacional del turisme. Aquest es concentra bàsicament a la temporada d’estiu. 

No hi ha cap establiment de turisme rural. 

 

Oportunitats 

DO Vi Empordà i Oli de l’Empordà amb una varietat única d’oliveres com és la llei de Cadaqués. 

Recuperació de l’interès comercial de les vinyes i oliveres. 

Diversitat de l’oferta turística. Oferta cultural, de natura, esportiva. 

Gran potencial turístic, amb activitats relacionades amb l’agricultura (vins, terrasses, oliveres, 
etc.). 

Possibilitat de recuperació de terres de cultiu per a vinya i l’olivera. 

La implantació de les noves tecnologies pot afavorir l’establiment de noves empreses de base 
tecnològica i serveis. 

 

Amenaces 

Terciarització de l’economia local. Poca diversitat econòmica. 

Molta activitat econòmica al voltant de la construcció. 
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Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

No hi ha indústria forta contaminant ni agressiva pel medi 

No hi ha atur 

Turisme familiar i tranquil que permet mantenir el valors del poble 

Diversitat de la oferta turística en el poble i a les poblacions veínes 

 

Punts febles- Amenaces 

Manca d’activitat industrials petites i no contaminants (tallers) 

Disminució del sector agrari 

No hi ha oferta laboral, malgrat que no hi ha atur 

Economia molt depenent dels serveis 

Manca de comerç al detall, sobretot per la gent gran que no disposa de cotxe 

Manca algun altre establiment hoteler que estigui integrat en el poble i el seu paisatge (casa rural 
o càmping) 

La Xarxa de telecomunicacions és inadequada (no es poden dur a terme activitats per part de 
professionals liberals) 

 

4.10. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat 

• Dinamitzar els diferents sectors econòmics municipals 

• Potenciar, desenvolupar una oferta turística de qualitat del municipi 

• Fomentar els usos agrícoles tradicionals del municipi. 
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5. Aspectes de sostenibilitat social 

Aquest capítol descriu la realitat social del municipi de la Selva de Mar, a partir de l’estudi de 
l’evolució de diferents aspectes, com la població, els habitatges, la salut i els nivells de 
protecció social, l’educació, l’associacionisme i l’activitat cultural del municipi i el grau de 
seguretat ciutadana. L’anàlisi d’aquests aspectes, juntament amb els altres apartats d’aquesta 
memòria, ha de permetre definir les bases per a un desenvolupament sostenible municipal, 
des de la seva globalitat i complexitat, però tenint molt en compte la població a la que es 
dirigeix. 

A. Memòria descriptiva 

5.1. Població 

5.1.1. Evolució i estructura de la població 

A la Selva de Mar el 2006 hi vivien 223 habitants (Institut d’Estadística de Catalunya) amb una 
densitat de població de 31 habitants/km2. L’any 1900 el municipi contava amb 529 habitants, 
a partir d’aquest moment i fins als anys 80, la població va anar decreixent, que és quan es va 
començar a recuperar i fins a l’actualitat hi ha hagut una tendència creixent en el nombre de 
població del municipi.  

Figura 5.1-1: Evolució del cens de població. La Selva de Mar. 1900 - 2006 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

La població del municipi de la Selva de Mar es distribueix en un sol nucli de població que rep el 
mateix nom del municipi. El nucli de la Selva de Mar es troba a l’interior, amb una extensió 
molt reduïda i es troba molt proper al nucli del Port de la Selva. 

L’estructura de població de la Selva de Mar, el 2006, respecte a la mitjana de la comarca de 
l’Alt Empordà i Catalunya, presenta una població més envellida, amb percentatges més elevats 
en la població major de 64 i anys i un percentatge de població més reduït entre la franja d’edat 
de 0 a 14 anys. Pel que fa a la franja d’edat entre els 15 i 64 anys està en els valors de la 
mitjana de la comarca i de Catalunya. El percentatge de població, a la Selva de Mar l’any 
2006, entre 0 i 14 anys era del 11,2%, la població entre 15 i 64 anys representava 67,7% de 
la població i la franja d’edat de 65 i més anys representava el 21,1%. 

En els últims 25 anys l’estructura de la població ha conviscut sempre en una situació 
d’envelliment (0 a 14 anys: 9,7%, 1986), tot i que segons el període ha tingut fluctuacions en 
els índexs d’envelliment. L’índex d’envelliment del 2006 (població gran/població jove*100) era 
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del 188% molt per sobre del 120% que recomana la Diputació de Girona. Pel que fa a la 
relació entre la població en edat d’incorporar-se en el mon laboral a mig-curt termini (de 10 a 
19 anys) i de jubilar-se (de 50 a 64 anys) l’any 2006 era de 0,42. Aquests valors reflecteixen 
una estructura de la població força envellida. 

Figura 5.1-2: Evolució dels grups d’edat. La Selva de Mar. Període 1981 – 2006 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

En quan a la proporció entre homes i dones no es troba diferència destacable. L’any 2006 al 
municipi hi havia 115 homes i 108 dones, valors que s’apropen a la proporció del 50% entre 
les persones d’ambdós sexes. El que ens mostren les piràmides d’edat és la variabilitat 
irregular de població segons els grups d’edat i sexe. Hi ha hagut un lleuger augment de la 
població jove respecte l’any 1981 i un increment més notable de la població en edats 
compreses entre els 30 i els 70 anys. Aquestes dos gràfiques ens mostren que s’està produint 
un augment de la població de mitjana edat, que portarà a un envelliment de la població. 

Figura 5.1-3: Estructura de la població per sexes i edat. La Selva de Mar, 1981 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Figura 5.1-4: Estructura de la població per sexes i edat. La Selva de Mar, 2006 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

El creixement natural de la població de la Selva de Mar en el període 1975-2005 és clarament 
negatiu, amb una relació naixements/defuncions de 0,56 i una pèrdua neta de 28 habitants. 
Tot i que tan els naixements com les defuncions tenen una alta variabilitat, al llarg de tot el 
període la mortalitat es mostra més alta que la natalitat, excepte als anys 70. Aquesta 
tendència, que es manté fins a l’actualitat, es deu al baix número, tot i que en algun any 
concret el nombre de naixements superi el de defuncions. 

Figura 5.1-5: Evolució dels naixements i defuncions. La Selva de Mar. Període 1975-2005 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

5.1.2. Moviment migratori 

L’origen de la població de la Selva de Mar és en una gran majoria d’origen català, el 84% de la 
població ha nascut al Principat i el 49% a la comarca de l’Alt Empordà. La població que ha 
nascut a una altra comunitat de l’Estat Espanyol representa el 13% del total i els que han 
vingut de l’estranger el 3%, aquest últim un valor molt baix si es compara amb els municipis 
de la zona, sobretot els costaners. La Selva de Mar és una població petita d’interior, que es 
troba molt pròxima als centres turístics del Port de la Selva, Llançà i Cadaqués, però el seu 
sector turístic no es troba molt desenvolupat i per tant la població que atrau d’altres llocs se’n 
va a treballar al sector turístic de les poblacions veïnes. 
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Figura 5.1-6: Població segons el lloc de naixement. La Selva de Mar, 2001 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

Pel que als moviments migratoris interns al municipi de la Selva de Mar, en el període 1988-
2005 la major part de la població nouvinguda prové del Principat, seguit de la gent que prové 
de la comarca i dels que provenen de la resta de l’estat. La gent nouvinguda que prové de la 
resta de la província és una minoria. Pel que fa les sortides, els emigrants de la Selva de Mar 
la majoria se’n van a altres parts de Catalunya, seguit pels que es queden a la comarca de l’Alt 
Empordà, els que emigren a Espanya i per últim els que se’n van a la mateixa província. Pel 
que fa als balanços migratoris, només el balanç de la província han estat negatiu pel període 
amb una pèrdua de només 3 habitants per el municipi. Per contra els balanços des de i cap a 
la comarca, Catalunya i Espanya han estat positius i suposen un guany conjunt de 44 habitants 
per al municipi. El balanç global en els moviments migratoris interns del municipi és positiu i 
suposa un increment notable de 41 habitants. Només el 1988 i el 1995 van ser anys negatius 
per el saldo migratori interior. Tots els altres anys el saldo migratori interior sempre ha estat 
positiu o igual a zero. 

Taula 5.1-7: Moviments migratoris interns. La Selva de Mar. Període 1988-2005 

Àmbit 

Comarca Província Catalunya Espanya Total Any 

I E B I E B I E B I E B I E B 

1988 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 

1989 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

1990 0 1 -1 0 1 -1 4 1 3 0 0 0 4 3 1 

1992 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 

1993 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 2 -2 10 2 8 

1994 2 0 2 1 1 0 3 2 1 2 2 0 8 5 3 

1995 1 1 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 1 4 -3 

1997 0 0 0 1 3 -2 5 2 3 0 0 0 6 5 1 

1998 0 0 0 1 0 1 7 0 7 1 3 -2 9 3 6 

1999 1 9 -8 1 0 1 4 0 4 3 0 3 9 9 0 

2000 2 4 -2 0 0 0 8 1 7 2 3 -1 12 8 4 

2001 4 0 4 0 1 -1 7 2 5 4 1 3 15 4 11 

2002 7 8 -1 0 0 0 5 7 -2 3 0 3 15 15 0 

2003 1 2 -1 1 0 1 9 5 4 0 0 0 11 7 4 

2004 7 3 4 0 1 -1 3 2 1 0 0 0 10 6 4 

2005 4 1 3 0 0 0 5 7 2 1 0 1 10 8 2 

Total 30 29 1 5 8 -3 72 34 38 16 11 5 123 82 41 

I: Immigració, E: Emigració, B: Balanç migratori 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Els moviments migratoris externs són importants en la dinàmica poblacional a la Selva de Mar. 
En el període 2001-2005 van arribar 13 persones des de l’estranger a viure al municipi. És de 
destacar que les arribades d’immigració exterior van augmentant any a any. El nombre 
d’emigracions exteriors del municipi és nul des de l’any 2002.  

Taula 5.1-8: Migració exterior. La Selva de Mar. Període 2001-2005 

 Immigracions Emigracions* Saldo 

2001 1 - - 

2002 2 0 2 

2003 2 0 2 

2004 3 0 3 

2005 5 0 5 

Total (2002-2005) 12 0 12 

* no hi ha dades del número d’emigracions exteriors per l’any 2001 

Font: Formulario de datos económicos y sociales de Caja España. 

 

El total de població de nacionalitat estrangera el 2006 a la Selva de Mar és de 24 habitants. 
Les principals nacionalitats de la població estrangera a l’any 2006, segons el Formulario de 
datos económicos y sociales de los municipios de Caja España referents al municipi, són de 
Marroc (5 habitants) i de França, Alemanya i Colòmbia (2 habitants cada país). Segons 
continents, Europa és el que té més representació amb 12 habitants, seguit d’Àfrica amb 7 
habitants i Amèrica amb 5 habitants. 

El creixement de la població en el període 1986-1991 és negatiu, aquest creixement es deu a 
un saldo migratori baix, i que el creixement natural és negatiu. El quinquenni amb major 
creixement és el 2001-2006, seguit pel quinquenni 1996-2001, que acumulen pràcticament tot 
el creixement de població del període. En tots els quinquennis els creixements naturals són 
negatius, alhora que tots els saldos migratoris són positius. El quinquenni amb un creixement 
natural més negatiu és el de 1991-1996, quinquenni amb una major taxa de defuncions. 

Taula 5.1-9: Creixement de la població (0/00). La Selva de Mar. Període 1986-
2006 

Any Naixements Defuncions 
Creixement 
natural 

Saldo 
migratori 

Creixement 
total 

1986-1991 9,77 14,63 -4,86 1,47 -3,39 

1991-1996 4,42 14,97 -10,55 12,17 1,62 

1996-2001 7,97 13,29 -5,32 17,06 11,74 

2001-2006 2,41 12,19 -9,78 41,02 31,24 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

5.1.3. Unitats domèstiques 

El nombre d’habitants per llar familiar a la Selva de Mar és inferior a la mitjana comarcal i 
catalana. L’any 1991 i el 1996 era de 2,6 habitants per llar familiar, mentre que el 2001 va 
baixar fins els 2,4 habitants per llar familiar. Aquest descens també s’ha vist reproduït en el 
conjunt de la comarca i de Catalunya, però partint d’uns valors més elevats. 
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Figura 5.1-10: Nombre d’habitants per llar familiar. Anys 1991, 1996 i 2001 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Pel que fa a la distribució de les llars segons el nombre de persones que hi viuen, des de l’any 
1991 fins el 2001 hi ha hagut un canvi de tendència. La llars unipersonals han augment uns 14 
punts percentuals i són les úniques que han augmentat a l’any 2001 respecte l’any 1991. Les 
llars amb 2 persones han patit un descens des del 1991, fort del 1991 al 1996, però més suau 
del 1996 al 2001. Les llars amb 3 persones han patit una lleu davallada, però es mantenen al 
voltant del 20%. Les llars amb 4 persones van descendir molt el 1996 respecte el 1991, però 
s’han recuperat al 2001, fins acostar-se als valors de l’any 1991. Per últim, les llars amb més 
de 4 persones van augmentar uns 4 punts percentuals el 1996, tot i que el 2001 van davallar 
fins els valors de l’any 1991. La tendència d’aquests anys és que les llars amb una persona són 
les que han augmentat en detriment de les altres categories de llars.  

Figura 5.1-11: Llars segons el nombre de persones. La Selva de Mar. Anys 1991, 1996 i 2001 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

5.1.4. Població flotant 

Respecte a la població flotant del municipi de la Selva de Mar, aquesta és estacional i es 
concentra els mesos d’estiu i en menor nombre els caps de setmana. A l’estiu la població es 
pot veure potencialment incrementada en 670 habitants, degut al gran nombre de segones 
residències, 163 a l’any 2001, i a les 26 places de l’establiment hoteler (pensió d’una estrella) 
emplaçat al municipi. A les segones residències se l’hi ha aplicat un valor d’ocupació de 4 
habitants. La població estacional es calcula que pot ser de 743 habitants, que es concentra en 
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els mesos d’estiu. L’increment demogràfic que representa la població flotant suposa que es 
multipliqui la població per 3,6 vegades, superant el factor d’increment de l’Alt Empordà i de 
Cadaqués. 

Les dades del Pla Director Territorial de l’Empordà sobre les places d’hotels a Cadaqués s’han 
modificat per l’Agenda 21 ja que se l’hi han restat les 800 places de la ciutat de vacances del 
Club Méditerranée, que actualment no està en funcionament. Al canviar les places totals 
d’equipaments turístics s’ha recalculat els valors de la població flotant i el factor d’increment 
demogràfic estacional que passa de ser x3.6 a ser de x3.4. Les dades de població per aquesta 
taula són del 2004. 

Taula 5.1-12: Estimació de la població flotant. 

Dotació places equipaments turístics població flotant 

 
hotels 

càm-
pings 

turis-
me 
rural 

Total  

Places 
habitat
ges no 
princi-
pals 

Total 
*Població 
estacional 

 

*Factor 
increment 
demogrà-

fic 
estacional 

 
La Selva 
de Mar 

26 - - 26 644 670 743 x3,6 

El Port de 
la Selva 

260 1.621 - 1.881 4.948 6.829 6.385 x6,9 

Cadaqués 875 525 - 1.400 6.776 8.176 9.271 x3,4 

Alt 
Empordà 

15.142 32.482 674 48.298 235.100 283.398 339.157 x3.0 

* (ocupació = 80%) 
Font: Pla Director Territorial de l’Empordà (a partir de les dades del Cens d’Habitatges del 2001 i les dades del 
Departament de Comerç, Consum i Turisme del 2003). 2004. 

 

5.2. Habitatge 

En aquest apartat, s’ha obtingut informació de diferents sèries temporals, algunes de les quals 
acaben a l’any 2001. Donat el creixement que el sector immobiliari està experimentant en els 
darrers anys, es considera important poder revisar aquestes dades tant aviat com sigui 
possible.  

Segons el cens d’habitatge de l’any 2001 al municipi de la Selva de Mar hi havia 250 edificis, 
dels quals 82 eren destinats a habitatge principal (32,80%) i 163 a segona residència 
(65,20%). També hi havia 5 habitatges vacants (2%). Aquest elevat nombre de segones 
residències es deu al fet que s’est davant d’una població molt propera a les zones turístiques 
del Port de la Selva. 

Figura 5.2-1: Habitatges segons tipologia. La Selva de Mar. Any 2001 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Entre els habitatges principals, de primera residència, segons el règim de tinença més de la 
meitat són de compra (73,2%), seguits per els habitatges en donació o herència (que 
representen casi un 16%), la tipologia altres (6,1%) i per els habitatges de lloguer (4,9%). 

Figura 5.2-2: Habitatges principals segons el règim de tinença. La Selva de Mar. Any 2001 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

5.2.1. Evolució del nombre d’habitatges 

Pel que fa a l’evolució del nombre d’habitatges acabats, en el municipi de la Selva de Mar es va 
patir una davallada del 1986 fins el 2000, en què el nombre d’habitatges acabats en els 3 
períodes cada cop era més baix (12 habitatges en el període 1986-1990 i 11 habitatges en el 
període 1991-1995), fins arribar als 2 habitatges en el període 1996-2000. En l’últim període 
que es tenen dades del 2001-2005 l’evolució del nombre d’habitatges acabats s’ha recuperat 
fins arribar a un total de 15 habitatges. Molts dels habitatges construïts s’han destinat a 
habitatge de segona residència. 

Figura 5.2-3: Construcció d’habitatges i evolució demogràfica. La Selva de Mar 
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Font: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. 

 

De l’any 2000 al 2005 el nombre d’habitatges contractats ha tingut una tendència a l’alça, amb 
anys de major i menor nombre d’habitatges contractats, degut a les oscil·lacions temporals de 
més i menys activitat. A partir del 2002 es desglossen els habitatges contractats entre nous i 
rehabilitats. Pel que fa els habitatges rehabilitats el volum de contractats és tant baix i amb les 
dades recents, que es fa difícil establir una tendència en la seva contractació. 
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Figura 5.2-4: Habitatges contractats. La Selva de Mar. Període 2000-2005 
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Font: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. 

 

Referent als habitatges acabats hi ha hagut un anys, entre el 2000 i 2002 en què el nombre 
d’habitatges acabats ha estat de zero. A partir de l’any 2003 el nombre d’habitatges ha 
augmentat en 2 l’any 2003, 7 el 2005 i 6 el 2006. A partir del 2002 es desglossen els 
habitatges acabats entre nous i rehabilitats. Pel que fa els habitatges rehabilitats acabats, no 
n’hi ha hagut cap els anys 2002,2003 i 2004, mentre que el 2005 se n’ha acabat un. 

Figura 5.2-5: Habitatges acabats. La Selva de Mar. Període 2000-2005 
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Font: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona. 

 

Segons el cens d’habitatges familiars segons tipologies de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
el 1981 hi havia al municipi 150 habitatges, l’any 1991 van augmentar fins als 209 habitatges i 
en les últimes dades del 2001 el cens va augmentar fins els 250 habitatges. Durant aquests 
anys augmenten tant els habitatges principals com els secundaris. 

 

5.2.2. Característiques dels habitatges 

Pel que fa a els habitatges principals, els edificis amb 1 habitatge, és la tipologia principal a la 
Selva de Mar, que a l’any 2001 representaven el 71,95%. En segon lloc hi ha els edificis amb 2 
habitatges (20,73%), i per últim els edificis amb 3 i més habitatges (7,32%). Si es té en 
compte l’evolució des de l’any 1991, destaca l’augment de totes les tipologies d’edificis en 
nombre absolut. 
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Taula 5.2-6: Habitatges per edifici en els habitatges principals. La Selva de Mar. 
Any 2001 

 1 habitatge 2 habitatges 
3 i més 

habitatges Total 

 59 17 6 

% 71,95 20,73 7,32 
82 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Pel que fa al nombre d’habitatges en els edificis i complexos d’edificis, els edificis amb 1 
habitatge, són els principals en el conjunt del municipi, seguits molt de lluny per els edificis 
amb 2 habitatges i els edificis amb 3 i més habitatges. Per últim, hi ha una nova categoria, els 
edificis amb 0 habitatges, dels quals només n’hi ha dos en el municipi.  

Taula 5.2-7: Habitatges en edificis i complexos d’edificis. 

La Selva de Mar. Any 2001 

 0 habitatges 1 habitatge 2 habitatges 
3 i més 

habitatges 
Total 

 2 170 16 7 

% 1,02 87,18 8,21 3,59 
195 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

5.2.2.1. Superfície 

La meitat dels habitatges principals de la Selva de Mar tenen una superfície útil entre els 70 i 
els 109 m2 de superfície útil, tot i que en percentatge es troba per sota els valors de la 
comarca i de Catalunya. Amb les superfícies inferiors a 69 m2, els valors del municipi estan per 
sobre els percentatges de la comarca i per sota els percentatges de Catalunya. Pel que fa el 
percentatge d’habitatges amb més de 110 m2 els valors són superiors a la comarca i a 
Catalunya. 

Taula 5.2-8: Superfície útil dels habitatges (%). La Selva de Mar. Any 2001 

Superfície (m2) La Selva de Mar Alt Empordà Catalunya 

fins a 49 6,1 2,5 4,2 

de 50 a 69 9,8 9,9 21,6 

de 70 a 89 20,7 23,9 30,6 

de 90 a 109 29,3 34,7 25,6 

de 110 a 129 18,3 12,6 7,7 

més de 130 15,8 16,2 10,2 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

5.2.2.2. Preu de l’habitatge 

Segons fonts de la Sociedad de Tasación el preu mitjà de l’habitatge de nova construcció a la 
província de Girona era de 2.182 €/m2 al desembre del 2006 i de 2.324 €/m2 al juny del 2007, 
amb un increment en aquests 6 mesos del 6,5%. En el cas de Figueres, capital de comarca de 
l’Alt Empordà, els preus de l’habitatge de nova construcció el desembre del 2006 eren de 
2.071 €/m2 i de 2.235 €/m2 al juny del 2007, amb un increment en aquests 6 mesos del 
7,90%. A Cadaqués, població costanera propera al municipi de la Selva de Mar, el desembre 
del 2006 els preus de l’habitatge de nova construcció era de 2.515 €/m2 i al juny del 2007 de 
2.594 €/m2, amb un increment del 3,10%. 
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A falta de dades referents al municipi de la Selva de Mar, per proximitat amb el municipi de 
Cadaqués i ja que comparteixen el fet que són dos poblacions molt properes amb un 
percentatge d’habitatges de segona residència molt similar, el preu de l’habitatge de nova 
construcció segurament s’aproximarà als valors del municipi de Cadaqués. 

Taula 5.2-9: Preu dels habitatges de nova construcció (€/m2) 

 Cadaqués Figueres Província Girona 

juny 2007 2.594 2.235 2.324 

desembre 2006 2.515 2.071 2.182 

variació 3,10% 7,90% 6,5% 

Font: Sociedad de Tasación. 

5.2.2.3. Habitatges de protecció oficial 

Segons el Pla per el Dret a l’Habitatge 2004-2007, de la Generalitat de Catalunya, el preu 
màxim de venda dels habitatges amb protecció oficial al municipi de la Selva de Mar, en estar 
inclòs en la Zona D, és de 1.164,80 €/m2 útil d’habitatge i 698,88 €/m2 de garatge i traster 
vinculat/s segons el Règim general i habitatges protegits. Segons el Règim especial el preu és 
de 1.019,20 €/m2 útil d’habitatge i 611,52 €/m2 de garatge i traster vinculat/s. 

Segons el Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-2016, de la Generalitat de Catalunya, el preu 
màxim de venda dels habitatges amb protecció oficial especial 2007, a la zona D, són els 
mateixos que els del Pla per el Dret a l’Habitatge 2004-2007, tant per el Règim general i el 
Règim especial respecte l’útil d’habitatge. 

El POUM de la Selva de Mar reserva sòl per a habitatge de protecció pública. Reserva destinada 
específicament a atendre necessitats d’Habitatge de Protecció Oficial (mínim el 20%) 
mitjançant lloguer o venda i Habitatge Concertat mitjançant també lloguer o venda. El POUM 
determina que la gestió de l’àmbit podrà ser tant pública com privada. 

Taula 5.2-10: Sectors destinats a habitatge de protecció pública. La Selva de Mar 

Sector Superfície (m2) Sostre residencial (m2) núm. màxim habitatges 

SUD 01 11.094,31 0,30 m2/ m2 25 hab/ha 
Font: POUM la Selva de Mar. 

 

5.2.3. Habitatge de segona residència 

El 1991 hi havia 2.254 vivendes no principals, de les quals 87 eren de propietat (60,4%), 81 
dels quals amb la propietat totalment pagada i 6 amb pagaments pendents. 46 vivendes no 
principals eren de propietat per herència o donació, 1 gratuïta o semigratuïta, 2 vivendes en 
lloguer i 8 amb algun altre règim de tinença. 

Figura 5.2-11: Habitatges secundaris segons el règim de tinença. La Selva de Mar. Any 2001 

60,4 31,9

1,4 0,7

5,6

0 25 50 75 100

%

propietat herència/donació lloguer gratuïta o semigratuïta Altres

 
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  259 

 

La relació entre vivendes per edifici, en les vivendes no principals al municipi de la Selva de 
Mar, és la següent: hi ha un total de 99 vivendes no principals en edificis d’una vivenda, que 
representa més de la meitat del total de vivendes no principals. També hi ha un total de 21 
vivendes en edificis de 2 vivendes, més 8 vivendes en edificis de 3 vivendes i per últim 16 
vivendes en edificis de 5 o més vivendes. (INE, 1991). 

El número de plantes dels habitatges de segona residència en el municipi són majoritàriament 
de 2 i 3 plantes. Hi ha 53 vivendes en habitatges de 2 plantes i 68 vivendes en habitatges de 3 
plantes. Els habitatges que són d’una planta o de 4 o més plantes tenen un número molt baix 
en el municipi. Hi ha 9 vivendes en habitatges d’1 planta i 12 vivendes en habitatges de 4 i 5 
plantes. A part, en el municipi hi ha 2 vivendes en edificis no enllaçats. (INE, 1991). 

 

5.3. Telecomunicacions i Connectivitat 

Pel que fa a les característiques de les telecomunicacions no existeix cobertura, ja que no es 
rep senyal directa de televisió. La cobertura de la televisió analògica de TV3, C33 i TVE és 
molt difusa i fins i tot nul·la sobre el nucli de la Selva de Mar. Tampoc no hi ha cobertura de la 
Televisió Digital de TVC. Es preveu que el desplegament de la TDT estigui plenament operatiu 
a la comarca de l’Alt Empordà el 1r semestre del 2009. 

Sobre una part del nucli i el municipi hi ha cobertura de telefonia mòbil. Però amb la finalitat 
de maximitzar l'extensió del servei de telefonia mòbil en el territori català, la Generalitat de 
Catalunya continua treballant en el disseny i instal·lació de noves infraestructures de 
telecomunicacions. La promoció de l'accés a la telefonia mòbil a les zones amb baixa densitat 
de població és un projecte articulat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació (STSI), el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTiTI) i les 
administracions públiques i ajuntaments del territori, que té com a objectiu el desplegament 
d'un seguit d'equipaments específics (repetidors rurals de telefonia mòbil), amb capacitat per 
oferir serveis GSM i GPRS de qualitat en nuclis de població de menys de 500 habitants. Aquest 
projecte forma part del Pla Director d'Infraestructures de Telecomunicacions (PDIT) que marca 
les línies estratègiques de la Generalitat de Catalunya en matèria de telecomunicacions. 

Paral·lelament, el Ministerio de Industria Turismo y Comercio (MITyC) va anunciar al novembre 
del 2005 el Plan de Extensión de Telefonía Móvil mitjançant el qual Amena i Telefónica Móviles 
destinaven 531.8 milions d'euros per estendre el servei de telefonia mòbil a les denominades 
zones específiques: zones rurals, àrees d'interès estratègic i vies de comunicació d'alta 
capacitat. 

Pel que fa a l’internet, en els gràfics següent (figura 5.3-1 i 5.3-2) es pot observar com ha 
anat augmentant l’ús d’aquest mitjà de comunicació en els últims anys, això demostra la 
necessitat d’aquest mitjà de comunicació per a moltes persones, negocis, etc.  
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Figura 5.3-1: Evolució de l’ús d’internet 

Font: Estadístiques de la Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya 

 

Figura 5.3-2:Principals usos de l’internet 

 
Font: Estadístiques de la Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya 

 

Actualment, el desplegament i explotació de la xarxa a Catalunya s'està fent mitjançant el 
sistema WiMAX, una tecnologia via ràdio de nova aparició que incorpora millores en capacitat 
de cobertura i aporta nous serveis com la telefonia IP. La Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació està avaluant noves actuacions en el marc del Projecte Banda Ampla 
Rural per tal de cobrir totes les poblacions a partir de 50 habitants. El projecte de Banda 
Ampla Rural que s'està portant a terme per fases va començar l'any 2004. La primera fase del 
desplegament de banda ampla ha inclòs les entitats de població de més de 100 habitants i 
caps de municipi que no disposaven de servei ADSL de l'Alt Pirineu i Aran, les comarques de 
Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La segona fase que acabarà a finals d'any 
té la voluntat de donar cobertura a les entitats de població de més de 100 habitants i caps de 
municipis de les comarques de Girona, comarques de la Catalunya Central i les d'àmbit 
metropolità. 
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Figura 5.3-3: Evolució de l’accés a la banda ampla 2003-2007 

 
Font: Generalitat de Catalunya 

 

Com es pot observar a la comarca de l’Alt Empordà encara no disposa d’una bona cobertura de 
banda ampla pel bon i total funcionament d’internet. El 2005 la cobertura de banda ampla a la 
comarca de l’Alt Empordà només era del 13-20%. 

 

La constant evolució de les tecnologies disponibles actualment ha ampliat de manera notable 
l’oferta de programes de televisió i ràdio, i d’altres serveis de telecomunicació, com són la 
connexió a Internet o el servei per cable. Per tal de garantir l’accés dels ciutadans a tot aquest 
ventall d’oportunitats, en els darrers anys s’està treballant en l’adequació dels habitatges pel 
que fa a la seva infrastructura de telecomunicacions. Una ICT (Infraestructura Comuna de 
Telecomunicacions) és la instal·lació que, emplaçada a l’interior dels edificis, permet l’accés 
efectiu, lliure i de qualitat als diversos serveis de telecomunicacions. Els edificis de nova 
construcció, o aquells sotmesos a gran rehabilitació, han de comptar d’una ICT en el moment 
del lliurament dels habitatges als propietaris i en conseqüència han de preveure la recepció 
dels serveis de telecomunicació. 
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Figura 5.3-4: Infrastructura Comuna de Telecomunicacions als habitatges catalans. 

 
Font: Estadístiques de la Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya 

 

La millora de les infraestructures de telecomunicacions és una de les prioritats de la 
Generalitat de Catalunya. Entre d'altres, les actuacions més destacades són:  

• Projecte RADIOCOM: Projecte per promocionar la instal·lació d'emplaçaments així com 
facilitar la construcció de torres de radiocomunicacions que permetin oferir serveis de 
comunicacions electròniques per mitjà de tecnologies de ràdio. (Internet, telefonia mòbil, 
ràdio, televisió i entroncament de xarxes corporatives de les administracions). 

• Ens Gestor d'Infraestructures, ITCat (infraestructures de telecomunicacions a Catalunya): 
La Generalitat de Catalunya i el consorci local Localret, van signar un conveni al desembre 
de 2005 per la constitució d'un Consorci per a la gestió de les infraestructures de 
telecomunicacions de la Generalitat i dels municipis membres del consorci Localret, així 
com per la promoció de la implantació i gestió integrada d'una xarxa de comunicacions 
electròniques a tot el territori de Catalunya. 

L'ens gestor d'infraestructures, ITCat (infraestructures de telecomunicacions a 
Catalunya), neix amb l'objectiu de gestionar de forma integrada les infraestructures de 
telecomunicacions, posar en valor aquestes infraestructures públiques actualment 
existents, constituint una finestreta única de cara als operadors de serveis, i posar a 
disposició dels operadors de telecomunicacions una xarxa d'alta capacitat en condicions 
d'infraestructura oberta. 

• Cablejat escoles i biblioteques:La Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departament 
d'Educació i Universitats i de Presidència, on s'adscriu el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació (CTTI), durà a terme el cablatge de 2.001 centres educatius 
públics durant els anys 2006-2008, per fer arribar Internet de banda ampla a tots els 
espais dels centres, dins l'anomenat Projecte Heura. 

• FITH: Projecte per fer arribar la fibra òptica fins a les llars (Fiber To The Home) en una 
prova pilot al municipi de Callús (Bages). 

• Potenciació de les comunicacions electròniques als polígons industrials:Aquesta iniciativa, 
prioritària per impulsar l'accessibilitat del país, té com a objectiu diagnosticar la situació 
de les telecomunicacions als polígons industrials d'arreu de Catalunya. Pretén, entre 
d'altres, identificar oportunitats i potenciar l'arribada de diferents tecnologies als polígons 
industrials per tal de fomentar la competència entre operadors per oferir el servei de 
banda ampla.  
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• Torres singulars:La construcció de torres singulars de telecomunicacions, especialment a 
les zones amb més antenes emissores/receptores té com a objectiu millorar l'eficiència 
dels equipaments de radiocomunicacions existents al territori, agrupar les diferents torres 
de telecomunicacions existents i ordenar les infraestructures de radiocomunicacions. 

També s’està treballant des de l’administració autonòmica amb El Pla d'Ordenament Ambiental 
d'Infraestructures de Radiocomunicacions, que té com a objectiu ordenar les infraestructures 
de radiocomunicacions (existents i de futura creació) en zones no urbanes i promoure la seva 
compartició. El POAIR esdevé, amb la intervenció d'ajuntaments, consells comarcals, 
operadors, Localret i la Generalitat de Catalunya, l'eix vertebral d'articulació en la planificació i 
gestió de les torres de telecomunicacions. El pla permet obtenir la llicència urbanística, facilitar 
l'obtenció de llicència d'obres i proposa mesures de correcció per aquelles torres que es 
qualifiquin amb un impacte paisatgístic sever. 

 

5.3.2. Infrastructures de les telecomunicacions 

La Direcció General d’Infrastructures de Telecomunicacions, adscrita al Departament de 
Governació i Administracions Públiques, disposa de mapes comarcals que donen informació 
sobre els serveis de televisió analògica i digital que es poden rebre arreu del territori de 
Catalunya. No s'inclouen canals de televisió local. Aquests mapes inclouen la ubicació dels 
centres emissors que donen servei a la zona, amb informació dels canals utilitzats. 

Figura 5.3-5: Servei de televisió analògica i digital a la zona del Cap de Creus. 

 
Font: Direcció General d’Infrastructures de Telecomunicacions, adscrita al Departament de Governació i 

Administracions Públiques 

 

El centre emissor, o repetidor de televisió, es situa a la Muntanya Negra, proper al Puig dels 
Bufadors, al cim de la urbanització Perafita, on es troba al límit municipal entre el Port de la 
Selva i Cadaqués, però degut a l’orografia de la zona, és complicat que la senyal arribi a tots 
els nuclis.  

Pel que fa a les antenes de telefonia mòbil, aquestes tenen entre 1 i 3 metres de longitud 
aproximadament, són de metall i sovint s’instal·len sobre un suport de ferro, i han de complir 
amb tota una legislació europea (Recomanació 1999/519/CE relativa a l’exposició del públic. 
en general, a camps electromagnètics), estatal (Reial Decret 1006/2001 sobre emissions 
radioelèctriques) i autonòmica (Decret148/2001 d’ordenació ambiental de les instal·lacions de 
telefonia mòbil).I els organismes gestors són: Secretaria de Telecomunicacions i societat de la 
Informació (Departament de Governació i Administracions Públiques), Direcció General de 
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Qualitat Mediambiental, Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Centre de 
Telecomunicacions Tecnologies de la Informació i la participació del consorci local Localret. Es 
desconeixen les antenes de telefonia mòbil que actualment hi ha al municipi de La Selva de 
Mar i la cobertura que hi ha per les diferents companyies al municipi, però se sap que France 
Telecom té previst posar una antena de telefonia mòbil perquè arribi la cobertura al nucli de la 
Selva de Mar. 

Pel que fa a l’internet, els nuclis amb cobertura d'Internet a través de tecnologia sense fils 
WiMAX, en disposen en el marc del Projecte Banda Ampla Rural que porta a terme la 
Generalitat de Catalunya per tal de dotar de connexió a Internet a tota la ciutadania. La 
deficient cobertura dels serveis de telecomunicacions a moltes poblacions de Catalunya va ser 
el motiu pel qual la Generalitat de Catalunya va engegar el projecte de Banda Ampla Rural, per 
tal de fer arribar l'accés a la banda ampla a totes les poblacions de més de 100 habitants que 
no tinguessin cobertura del servei ADSL, tot suprimint la fractura digital territorial existent en 
aquests moments i assolint la cohesió del país. 

 

5.3.3. Accessibilitat territorial als mitjans 

Pel que fa a l’accessibilitat a la premsa escrita, la població no disposa de cap quiosc per 
poder comprar la premsa en el municipi, si vol s’ha de desplaçar a comprar la premsa a El Port 
de la Selva. El bar de la plaça del poble, l’hostal i els Estudis disposen de premsa escrita per la 
consulta dels clients i usuaris dels establiments. 

Pel que fa a les emissions de senyals de televisió, com s’ha comentat anteriorment degut a 
l’orografia de la zona no arriba la senyal de la instal·lació ubicada al Port de la Selva. Per 
accedir els mitjans de comunicació televisius, el municipi ha hagut d’instal·lar uns repetidors. 

 

El municipi rep les emissions de ràdio de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, de 
l’emissora Mar d’Amunt (El Port de la Selva) i de l’emissora Cap de Creus (Cadaqués). 

Es desconeixen les antenes de telefonia mòbil que actualment hi ha al municipi de La Selva 
de Mar i la cobertura que hi ha per les diferents companyies al municipi. El telèfon 112, únic 
per a tot l'àmbit europeu i amb resposta immediata les 24 hores del dia, centralitza totes les 
trucades d'emergència: serveis públiques d'urgències sanitàries, d'extinció d'incendis i 
salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil. La seva cobertura al municipi de la 
Selva de Mar, tampoc és total. Com ja s’ha anat comentant anteriorment, la orografia del 
sector del Cap de Creus és complicada per poder aconseguir una cobertura de 
telecomunicacions a tot aquest territori. 

Figura5.3-6: Cobertura de televisió al municipi de la Selva de Mar. 
Cobertura televisió analògica TV3    Cobertura TDT TVC actual 

      
Font: Hipermapa. Generalitat de Catalunya. 
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Figura 5.3-7: La cobertura de telefonia mòbil d'emergències 112 

 
Font: Hipermapa. Generalitat de Catalunya. 

 

I finalment, pel que fa a les comunicacions d’internet, segons el cercador de cobertura de 
banda ampla que disposa la Generalitat de Catalunya, al municipi de La Selva de Mar hi ha la 
següent cobertura: 

Taula 5.3-1 Cobertura de banda ampla al municipi de La Selva de Mar 

Nucli població Cobertura Banda 
Ampla 

Cobertura 
ADSL 

Cobertura 
WIMAX 

Disponibilitat 
comercial 
servei 
WIMAX 

La Selva de Mar SI SI No cobert No disponible 

NOTA SOBRE LA COBERTURA ADSL: La disponibilitat del servei ADSL de Telefónica es 
considera "SÍ" quan el percentatge de cobertura al nucli és superior al 90%, mentre que es 
considera "PARCIAL" si aquest percentatge de cobertura és inferior al 90%. "NO" indica 
que no hi ha cobertura ADSL. (Dades actualitzades l'abril de 2007 i obtingudes a través del 
Programa d'extensió de la banda ampla - PEBA).  
NOTA SOBRE LA COBERTURA WiMAX: La cobertura del servei WiMAX d'Iberbanda es 
considera "SÍ" quan més del 75% del nucli de població ja té cobertura del servei; 
"PARCIAL" quan el percentatge de cobertura al nucli es troba entre el 50% i el 75%; "EN 
EXECUCIÓ" si hi ha previsió de cobertura del nucli de població durant les fases I o II del 
projecte Banda Ampla Rural (BAR), i "NO" quan la cobertura és inferior al 50% del nucli de 
població o no està previst donar-hi cobertura en les fases esmentades del projecte BAR. La 
indicació "EN ESTUDI" vol dir que la cobertura del nucli està en fase de planificació i 
viabilitat tècnica. 
Tant la informació que es publica sobre la cobertura ADSL com la informació sobre 
la cobertura WiMAX, cal considerar-la com a orientativa. Per confirmar la viabilitat de 
qualsevol dels dos serveis d'accés a la banda ampla, sempre caldrà que un tècnic de 
l'empresa que els presta comprovi que des de la ubicació on es troba l'usuari es rep 
correctament el senyal ADSL o WiMAX. Consulteu els operadors corresponents per a més 
informació.  

Font: Generalitat de Catalunya. Data d'actualització: 31 de octubre de 2007 
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Figura 5.3-8 Cobertura del senyal WiMAX al municipi de La Selva de Mar 

 
Font: Hipermapa. Generalitat de Catalunya. 

 

Com es pot observar a la figura anterior, la cobertura d’internet per WiMAX (sense fils) al 
municipi tampoc és bona. L’altra solució per aconseguir internet al municipi és la cobertura 
d’ADSL, que segons les dades consultades és bona al municipi. 

No es tenen dades relatives al nombre d’ordinadors per llar a la Selva de Mar, així com les 
dades de connexió a internet, número de mòbils i banda ampla. Aquestes dades només es 
troben publicades per el conjunt de la comarca i de Catalunya. Com es pot veure en la següent 
taula, la comarca de l’Alt Empordà en general es troba per sota els valors de la mitjana 
catalana pel que fa a equipaments de Tecnologies de la informació i la comunicació. Només 
amb el percentatge de llars que tenen ordinador, la comarca de l’Alt Empordà es troba per 
sobre de Catalunya.  

Taula 5.3-2: Equipament en TIC a l’Alt Empordà i Catalunya (% llars) 

 
tinença 

d’ordinador 
connexió a 
internet mòbil banda ampla 

Alt Empordà 62.7 42,7 83 30 

Catalunya 59,5 52,9 85,2 49,5 
Font: Departament de Govern i Administracions Públiques, Societat de la Informació. 2006  

 

En el municipi de La Selva de Mar no està implantat l’e-TRAM, un gestor de tràmits entre els 
ciutadans i l’ajuntament, que permet als ajuntaments la possibilitat d’oferir des del seu web 
gairebé 40 tràmits diferents. 

5.3.4. Usabilitat i nivell de satisfacció 

No s’han obtingut dades sobre la usabilitat i el nivell de satisfacció referent a les 
telecomunicacions en el municipi de la Selva de Mar. A nivell comarcal es disposa de 
l’estadística sobre els principals usos d’internet el 2006. Els percentatges es troben per sota de 
la mitjana catalana en tots els casos, excepte en les compres a través d’internet. 

Taula 5.3-3: Principals usos d’internet a l’Alt Empordà i Catalunya (% persones de 15 anys i 
més) 

 correu electrònic xat compres oci 

Alt Empordà 38,2 14,7 23,5 16,4 

Catalunya 39,2 15,9 20,4 22,5 

Font: Departament de Govern i Administracions Públiques, Societat de la Informació. 2006  
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Dins els resultats de l’enquesta de percepció ciutadana de l’Agenda 21, en la pregunta que fa 
referència, dintre els aspectes econòmics, a quins dels següents aspectes creu que 
l’Ajuntament hauria de donar més importància, de les 152 respostes, 18 es decidien per els 
serveis i les noves tecnologies. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

 

5.3.5. La gestió globalitzada de les telecomunicacions 

No es tenen dades sobre la gestió globalitzada de les telecomunicacions en el municipi de la 
Selva de Mar. 

5.3.6. Aspectes de connectivitat supramunicipal 

No es tenen dades sobre els aspectes de connectivitat supramunicipal de les telecomunicacions 
en el municipi de la Selva de Mar. 

 

5.4. Salut i protecció social 

5.4.1. Serveis sanitaris 

El municipi de la Selva de Mar es troba inclòs en la Regió Sanitària de Girona i concretament 
forma part de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Llançà. La població de referència del CATSALUT 
pel 2007 a l’ABS de Llançà és de 6.728 persones. El municipi de la Selva de Mar disposa d’un 
Dispensari Mèdic a on l’Equip d’Atenció Primària de Llançà dóna servei. El CAP de Llançà 
disposa del servei d’Equip d’Atenció Primària i del servei d’Atenció Continuada de l’Equip 
d’Atenció Primària Llançà. 

El Dispensari Mèdic es situa a sota l’ajuntament de la Selva de Mar. L’horari d’atenció al públic 
del Dispensari és els dimarts i dijous de 8:00h del matí a 11:00h del matí. Quan el Dispensari 
està tancat els habitants s’han de traslladar al Port de la Selva o a Llançà. L’horari d’atenció al 
públic del Consultori Local del Port de la Selva és els dilluns, dimecres i divendres de 8:00h del 
matí a 15:00h del migdia i els dimarts i dijous d’11:30h del matí a 15:00h del migdia. Durant 
els mesos d’estiu l’horari d’atenció al públic s’amplia, de dilluns a divendres de 8:00h del matí 
a 22:00h de la nit i el dissabte de 9:00h del matí a 13:00h del migdia. L’horari d’atenció al 
públic de l’Equip d’Atenció Primària en el CAP de Llançà és de dilluns a divendres de 8:00h del 
matí a 20:00h del vespre i els dissabtes de 9:00h del matí a 15:00h del migdia. A més, el 
servei d’Atenció Continuada del CAP de Llançà està 24h de guàrdia. 

A la memòria del 2005 de la Regió Sanitària de Girona, per una població assignada de 6.868 
persones, l’equip del CAP de Llançà estava format per 5 metges de Medicina General, 1 
Pediatra, 1 Odontòleg a mitja jornada, 6 Infermeres, 3 persones d’Atenció a l’usuari i 3 
Auxiliars d’infermeria. L’any 2006 tenia una població assignada de 6.596 persones. 

L’hospital de referència del municipi és el de Figueres. 

 

5.4.2. Ús dels serveis mèdics i grau de satisfacció sanitària 

No es tenen dades específiques de l’ús dels serveis mèdics del municipi de la Selva de Mar, 
però si del conjunt de l’ABS de Llançà. 
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Taula 5.4-1: Ús serveis mèdics. ABS Llançà. Anys 2004 i 2005 

 2004 2005 

Població assignada 6.726 6.868 

Població atesa 7.781 7.274 

% atesa/assignada 115,69% 105,91% 

Medicina General 64.573 67.916 

Visites Pediatria 8.587 7.762 

Odontologia 1.233 1.125 

T. Visites/dia lab. 294 309,7 

Atenció Continuada 20.790 22.473 

Índex resolució 15,8 15,5 
Font: Institut Català de la Salut. Àmbit Territorial Girona, memòries 2004 i 2005. 

 

Pel que fa al grau de satisfacció sanitari no es té constància de que s’hagi realitzat cap estudi 
concret sobre el mateix. 

5.4.3. Consum farmacèutic i automedicació 

En el municipi no hi ha cap farmàcia. La més pròxima es troba al municipi del Port de la Selva. 
Segons el Col·legi de farmacèutics de Girona, la farmàcia del Port de la Selva està de guàrdia 
les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. 

Pel que fa al grau d’automedicació no es té constància de que s’hagi realitzat cap estudi 
concret sobre el mateix. 

5.4.4. Principals factors de risc i causes de mortalitat 

L’índex de mortalitat estàndard (IME) per sexe a l’Alt Empordà (2005) és de 96,86 per els 
homes i de 100,47 per els dones. Aquests valors ens indiquen que és més baix en els homes 
que en les dones. Comparant-ho amb la Regió Sanitària de Girona (IME de 95,7 per els homes 
i de 101 per les dones) les dones de la comarca de l’Alt Empordà tenen un IME més baix 
mentre que els homes tenen un IME més alt. 

La taxa de mortalitat anual per 100.000 habitants l’any 2005 a la Regió Sanitària de Girona va 
ser de 844,22 dones per cada 100.000 habitants i de 912,19 homes per cada 100.000 
habitants. 
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Figura 5.4-2: Índex de mortalitat estàndard (IME). Alt Empordà i Regió Sanitària de Girona. 
Any 2005 
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Font: Servei d’Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris. Departament de Salut. 

 

Les lesions mortals per accident de treball en jornada (2002), a l’Alt Empordà és igual a 4 
(13,3 per 100.000), mentre que a la Regió Sanitària de Girona és del 12,2 per 100.000. 

Les lesions mortals per accident de treball in itinere (2002), a l’Alt Empordà és igual a 0 (0,0 
per 100.000), mentre que a la Regió Sanitària de Girona és del 6,7 per 100.000. 

Les principals causes de defunció que predominen a la Regió Sanitària de Girona l’any 2005, 
són les malalties del sistema circulatori, els tumors i les afeccions a l’aparell respiratori. La 
major part d’aquestes malalties afecten les franges d’edat avançades, excepte les Externes 
que afecta a totes les franges d’edat i les malalties dels sistemes circulatoris, respiratori i els 
tumors que també es dona en franges d’edat de gent jove. Les malalties que afecten amb 
especial incidència la franja d’edat més petita dels menors d’1 any són les congènites i 
perinatals. 

Figura 5.4-3: Defuncions per malaltia a la Regió Sanitària de Girona. Any 2005 
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Font: Servei d’Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris. Departament de Salut.  
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Taula 5.4-4: Primeres causes de defunció per grups d’edat i sexe. Regió Sanitària de 
Girona 

Dones Homes 
Grup d’edat 

Causes Taxes* Causes Taxes* 

<1 
Perinatal 

Congènites 

82,83 

82,83 

Perinatal 

Congènites 

182,82 

130,58 

1-4 Externes 14,97 Circulatori 7,07 

5-14 
Externes 

Nerviós 

6,76 

3,38 

Tumors 

Externes 

3,18 

3,18 

15-24 
Externes 

Tumors 

22,80 

5,70 

Externes 

Mal definides 

70,20 

8,10 

25-34 

Externes 

Tumors 

Nerviós 

22,86 

5,72 

5,72 

Externes 

Circulatori 

Tumors 

52,79 

10,22 

10,22 

35-44 
Tumors 

Externes 

22,47 

10,21 

Tumors 

Externes 

37,45 

37,45 

45-54 
Tumors 

Circulatori 

77,61 

24,25 

Tumors 

Circulatori 

191,28 

72,31 

55-64 
Tumors 

Circulatori 

229,37 

40,30 

Tumors 

Circulatori 

393,75 

167,42 

65-74 
Tumors 

Circulatori 

399,74 

283,45 

Tumors 

Circulatori 

973,93 

565,77 

75-84 
Circulatori 

Tumors 

1.348,62 

808,29 

Tumors 

Circulatori 

1.889,42 

1.828,46 

>84 
Circulatori 

Respiratori 

7.015,79 

1.691,31 

Circulatori 

Respiratori 

6.170,21 

3.457,45 
* Taxes per 100.000 habitants 
Font: Servei d’Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris. Departament de Salut. 2005. 

 

Atesa la creixent sensibilització de l’opinió pública sobre els hipotètics efectes d’alguns camps 
electromagnètics sobre la salut humana, s’ha afegit aquest tipus de risc pels possibles efectes 
nocius que pot produir sobre les persones. De tota manera, cal recordar que no hi ha cap 
estudi científic que demostri els efectes nocius directament relacionats amb els camps 
electromagnètics; de tota manera, preval el principi de precaució.  

La Comissió Internacional per a la Protecció de les Radiacions No Ionitzants (ICNIRP) ha 
establert com a principi de protecció per a l'exposició a la radiació electromagnètica que, per a 
freqüències d'entre 10 i 300 GHz, la densitat de potència podrà ser com a màxim de 61 V/m 
(10 W/m²). NOTA: Per a telefonia mòbil en GSM 900 el nivell és de 41 V/m (4,5 W/m²). A 
Catalunya, aquest principi de precaució estableix la restricció en 27 V/m (4 W/m²). Així ho 
regula el Decret 148/2001. 

La Generalitat de Catalunya està portant a terme el projecte SMRF (Sistema de Monitorització 
de Radiofreqüència) que supleix la imperceptibilitat dels camps electromagnètics mitjançant 
mesures objectives dels nivells de radiacions que permeten donar tranquil·litat als ciutadans. 
Aquesta iniciativa es va posar en marxa al 2004 i en l’actualitat compta amb 84 equips de 
control (sondes), distribuïts en 73 municipis arreu de totes les comarques catalanes. Aquests 
equips demostren que els nivells de radiacions obtinguts s'han mantingut molt per sota de la 
normativa catalana. Dins el terme municipal de La Selva de Mar, no hi ha cap estació de 
control, els més propers es situen a L’Escala (valor mig del darrer període mesurat 0,4V/m) i a 
Figueres (valor mig del darrer període mesurat 1,25 V/m). 
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Segons les dades d’aquestes estacions, i la poca cobertura al municipi de La Selva de Mar, no 
es preveu que hi hagi un risc d’aquestes característiques al municipi. 

 

5.4.5. Serveis socials i recursos d’atenció ciutadana 

La Selva de Mar està integrat dintre el sector que comprèn l’Equip Bàsic d’Atenció Social 
Primària (EBASP) de Llançà. Aquest EBASP està format per 1 assistent social i 1 educador 
social. Aquests dos treballadors es desplacen un cop al mes al municipi de la Selva de Mar, que 
coincideix amb el quart divendres de cada mes a les 10 del matí. Els dies de visita al municipi, 
les visites ja solen estar programades i s’actua sobre demanda. Els EBASP de l’Alt Empordà 
estan coordinats per l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

 

5.4.6. Anàlisi de les problemàtiques socials detectades 

Segons la problemàtica socials detectades per part dels treballadors dels serveis socials 
d’Atenció Primària de l’EBASP de Llançà en el municipi de la Selva de Mar, es deriva als Equips 
de Suport dels Serveis Socials d’Atenció Primària, que actuen a nivell comarcal. Els Serveis que 
s’ofereixen des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a través dels Equips de Suport són els 
següents. 

Taula 5.4-5: Serveis que ofereixen els Equips de Suport. Alt Empordà 

Atenció i orientació psicològica a famílies 

Prevenció de drogodependències (àmbit comunitari) 

Suport entitats 

Consultoria social 

Xec servei 

Informació i orientació en l'àmbit de serveis socials 

Servei de mediació comunitària i social 

Atenció i tractament social a persones i famílies 

Tràmits per a prestacions, serveis i recursos socials 

Ajuda a domicili 

Serveis per a 
tothom 

Transport adaptat 

Prevenció i detecció de dificultats en el desenvolupament en infants de 0 a 3 
anys 

Espai familiar 

Atenció domiciliària a famílies amb infants en situació de risc 

Prevenció de drogodependències (àmbit familiar i escolar) 

Intervenció comunitària amb adolescents 

Escola de pares i mares 

Atenció psicològica a infants que hagin patit o pateixen situacions de violència 
intrafamiliar (ITAKA) 

Atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) 

Centre residencial d’acció Educativa “l’Albera” 

Taller de deures 

Serveis per a la 
infància i 
l’adolescència 

Formació per a professionals de les escoles bressols 

Formació i participació comunitària 

Aules de formació cultural de la gent gran 

Serveis per a la 
gent gran 

Teleassistència 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  272 

Taula 5.4-5: Serveis que ofereixen els Equips de Suport. Alt Empordà 

Tallers de memòria 

Atenció a domicili a malalts d’Alzheimer i suport als familiars 

Atenció psicològica per a víctimes de violència de gènere Serveis per a les 
dones Servei d’Informació i Atenció a les Dones. SIAD 
Font: Consell Comarcal Alt Empordà. Àrea de Benestar. 2007. 

 

 

 

 

5.5. Educació 

5.5.1. Població escolar. Nivells educatius per nuclis de població 

Segons les dades de població de l’IDESCAT del 2005, s’ha agrupat la població que es troba en 
edat escolar segons els estudis que els hi tocaria impartir. El 2005 hi havia 6 habitants en edat 
de cursar l’educació infantil, 12 habitants en edat de cursar educació primària, 7 en edat 
d’estudiar en l’ensenyament secundari i 6 en edat d’estudiar Batxillerat en el municipi de la 
Selva de Mar. 

 

5.5.2. Oferta educativa 

Els alumnes de la Selva de Mar s’han de desplaçar al Port de la Selva per cursar els estudis 
d’educació infantil i primària (C.E.I.P les Clisques) i al municipi de Llançà per cursar els estudis 
de secundària i de Batxillerat (I.E.S. de Llançà). El Consell Comarcal organitza un autobús que 
va a buscar els alumnes de la Selva de Mar per portar-los al centre d’ensenyament del 
municipi del Port de la Selva. 

L’oferta d’ensenyament i grups autoritzats en el CEIP les Clisques, al curs 2007-2008, pel que 
fa a educació infantil és d’un grup de primer i d’un grup a repartir entre segon i tercer. 
Respecte a l’educació primària l’oferta d’ensenyament i grups autoritzats és d’un grup a 
repartir entre primer i segon, un grup a repartir entre tercer i quart i un grup a repartir entre 
cinquè i sisè. 

Els estudis de Batxillerat de les diverses modalitats es poden cursar a l’IES Llançà, exceptuant 
el estudis de batxillerat en la modalitat d’Art que només es poden cursar a l’IES Alexandre 
Deulofeu de Figueres. Els estudis de Formació Professional es poden realitzar a diversos 
instituts repartits per la comarca de l’Alt Empordà depenent de la modalitat. 

L’oferta educativa actual al municipi no és reglada i es concentra en els cursos que realitza 
l’Associació Cultural els Estudis de la Selva de Mar. 

 

 

Per altra banda, en l’enquesta de percepció ciutadana, es pregunta per la satisfacció amb 
l’oferta educativa reglada, o sigui, l’oferta educativa obligatoria present en el municipi, s’ha de 
tenir en compte que en el muncipi de La Selva de mar, com s’ha vist anteriorment, no hi ha 
cap centre educatiu i els alumnes s’han de desplaçar a poblacions veïnes per anar a l’escola. 
Tot hi així els resultats de l’enquesta es presenten a continuació. 

 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  273 

Figura 5.5-1: Està satisfet amb l'oferta educativa reglada? 
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Com es pot observar hi ha Satisfacció amb l’oferta formativa reglada. Així, gairebé la 
meitat dels enquestats està bastant satisfet amb l’oferta educativa reglada. Cal destacar que 
aproximadament una tercera part ha respost que no ho sap o no contesten que poden 
correspondre a persones que no tenen fills o aquests no estan en edat d’escolarització. 

Per altra banda, crida l’atenció la satisfacció majoritària amb l’educació formal, no havent cap 
centre en el municipi. Però per altra banda, la població de la Selva de Mar té molt clar que per 
anar a l’escola s’ha de desplaçar i no suposa cap esforç addicional. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

 

Competant l’oferta educativa hi ha els Campsd'aprenentatge, aquests són serveis educatius del 
Departament d'Educació que ofereixen al professorat i als centres docents la possibilitat de 
desenvolupar projectes de treball innovadors per a l'estudi i l'experimentació en un medi 
singular de Catalunya. 

El camp d'aprenentatge d'Empúries, al municipi de l’Escala dins l’àmbit de l’Alt Empordà, 
continua la seva oferta pedagògica per al curs 2007-2008 i prova de concretar-la en els àmbits 
més propers a la seva seu, donant un enfocament global i integrador al tractament dels 
diferents patrimonis (natural, històric, cultural, etc.). El CdA d'Empúries articula les seves 
propostes de treball en els àmbits anteriors ofertant sortides d'un dia o estades de 2 a 5 dies. 

Els àmbits geogràfics de treball del CdA d'Empúries són: 

Empúries: ruïnes grecoromanes (Museu Arqueològic de Catalunya), l'arqueologia, la 
ceràmica, el sistema dunar i procés de fixació de la duna litoral d'Empúries, el nucli urbà de 
l'Escala, el Museu de l'anxova i de la sal. 

Aiguamolls: Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, importància ecològica de les zones 
humides, procés de formació de la plana de l'Empordà. 

Terraprim dEmpordà: la societat rural i agrícola, pervivència i valor de la tradició oral, la 
llegenda de la Comtessa de Molins, el patrimoni monumental de caire local.  

Massís del Montgrí: usos i manifestacions de la pedra calcària, el Montgrí com a frontera 
natural entre l'Alt i el Baix Empordà, el castell del Montgrí.  

Cap de Creus: Parc Natural de Cap de Creus i Serra de Verdera, adaptació al medi en 
situacions extremes, el megalitisme. 

El Comtat d'Empúries: art, cultura i societat en el món medieval; entorn historiconatural de 
Sant Pere de Rodes, el megalitisme, Castelló d'Empúries, Peralada, etc. 

Altres: inici de treball en nous espais relacionats amb els anteriors: ruïnes d'Ullastret, 
ecosistemes forestals de les Salines. 
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5.5.3. Educació ambiental 

Des del Parc Natural del Cap de Creus disposen d’una completa oferta pedagògica amb 
activitats d’educació ambiental per els escolars. L’equip d’educació ambiental està format per 7 
persones entre guiatge educadors i informadors entre el monestir i la punta del Cap de Creus. 

Des de l’Associació cultural els Estudis s’han proposat activitats continuades d’educació en 
diferents àmbits, entre els que hi ha l’ambiental. 

 

Malgrat no faci referència explícita a l’Educació ambiental del municipi, es creu convenient 
reflectir en aquest punt l’enquesta de percepció ciutadana de l’Agenda 21, amb la pregunta 
sobre la satisfacció amb l’educació no reglada de la població, o sigui aquella que no es 
obligatòria, però que l’Ajuntament, entitats, associacions, etc. del municipi ofereixen a tota la 
població, no només als nens i joves que estan obligats a escolaritzar-se. Així els resultats de 
l’enquesta es presenten a continuació.  

Figura 5.5-2: Està satisfet amb l'oferta educativa no reglada? 
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L’enquesta indica que hi ha satisfacció amb l’oferta educativa no reglada. Així, malgrat l’alt 
percentatge que no saben o no contesten la pregunta, de la meitat que han respost la majoria 
està molt o bastant satisfet amb l’oferta educativa no reglada. Segurament donat pel que es 
comentarà a continuació, que en el muncipi hi ha associacions dinàmiques i actives.  

El gran percentatge de respostes com no ho saben o no contesten es creu que pot estar 
causat per un defecte de forma de l’enquesta, per un desconeixement del concepte o per un 
desconeixement real de l’oferta educativa d’aquest tipus en el municipi 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

 

 

5.6. Associacionisme i activitat cultural 

5.6.1. Associacions i entitats 

A continuació es llisten les associacions i entitats presents a la Selva de Mar: 

• Associació cultural els Estudis 

• Societat de caçadors del Port de la Selva i la Selva de Mar 

• Associació de Defensa Forestal Cap de Creus – Serra de Rodes. 

 

Completant la informació sobre les associacions i entitats, es creu interessant mostrar els 
resultats de l’enquesta de percepció ciutadana duta a terme paral·lelament al PALS de La Selva 
de Mar. En l’enquesta es pregunta si s’està satisfet amb del teixit associatiu del municipi. El 
resultats de les enquestes són els següents. 
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Figura 5.6-1: Està satisfet amb del teixit associatiu del seu municipi? 
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Com es pot apreciar en l’anterior gràfic, hi ha una bona valoració de l’associacionisme. Així, la 
majoria de la població enquestada està molt o bastant satisfeta amb el teixit associatiu del 
municipi. Bona part dels enquestats pertanyen a l’Associació Els Estudis. 

El fet que hi hagi poques associacions i la valoració de les persones que han contestat 
l’enquesta sigui tant bona, és molt bon símptoma de salut associaciativa del municipi i que les 
seves associacions són actives i dinàmiques. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

 

5.6.2. Equipaments municipals 

Els equipaments municipals de la Selva de Mar són els següents: 

• Antigues escoles (cedit a l’associació cultural els Estudis), que disposa d’un camp de 
bàsquet i de futbol sala. 

• El Trull de Can Rubiés, actualment en fase de reforma i rehabilitació. 

 

5.6.3. Oferta cultural 

La oferta cultural és organitzada principalment per l’Associació cultural Els Estudis. Aquesta 
associació té com a seu les antigues escoles, des d’on es realitzen projeccions de cinema, 
cursos d’idiomes, de ioga, de cata de vins, de dansa i de pintura, així com organització de 
xerrades i activitats, sortides per conèixer el municipi, etc. 

 

5.6.4. Participació ciutadana 

En el moment de la realització del POUM de la Selva de Mar es va obrir un petit procés 
participatiu quan es van fer unes xerrades per donar a conèixer a la població i debatre els 
continguts del POUM. També cal dir que el POUM es va posar a exposició pública perquè els 
habitants de la Selva de Mar poguessin presentar els seus comentaris i al·legacions. Aquest 
procés participatiu va durar 45 dies. 

La participació registrada a la Selva de Mar, en les diferents eleccions del Parlament de 
Catalunya, del Congrés dels Diputats, del Parlament Europeu i de les Municipals, es troba molt 
per sobre dels valors de la comarca de l’Alt Empordà i de Catalunya. En el municipi durant les 
eleccions es donen uns molts bons resultats de participació, en algun cas acostant-se a valors 
del 90% de participació. Les eleccions més recents són les municipals i a la Selva de Mar hi va 
haver una participació del 84,15% de l’electorat, molt per sobre de la mitjana de la comarca i 
de Catalunya. 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  276 

Taula 5.6-1: Participació electoral. La Selva de Mar 

Parlament de Catalunya 

 la Selva de Mar Alt Empordà Catalunya 

2006 75,58 56,32 56,78 

2003 80,24 63,68 63,68 

1999 79,5 60,15 59,9 

Congrés dels Diputats 

 la Selva de Mar Alt Empordà Catalunya 

2004 89,22 74,74 76,96 

2000 81,48 63,9 64,7 

1996 87,18 75,29 76,98 

Parlament Europeu 

 la Selva de Mar Alt Empordà Catalunya 

2004 66,08 39,34 40,24 

1999 83,95 61,96 55,52 

1994 65,62 49,81 52,09 

Eleccions Municipals 

 la Selva de Mar Alt Empordà Catalunya 

2007 84,15 64,67 53,8 

2003 79,63 64,93 61,27 

1999 83,13 62,79 55,5 
Font: Institut d’estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya. www.emporda.info. 

 

Pel que fa al procés participatiu de la població del municipi en l’Agenda 21 local del municipi, 
s’està pendent dels resultats de participació en els diferents tallers que es realitzaran en el 
marc del procés de l’Agenda 21, en el moment de la redacció de la present memòria-diagnosi 
es poden donar dades de participació de l’enquesta de percepció ciutadana. 

Figura 5.6-2: Perfil dels enquestats en l’enquesta de l’Agenda 21 
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L’enquesta de percepció ciutadana va ser enviada per part de l’Ajuntament de La Selva de Mar a 
cada unitat familiar empadronada al municipi. Un 10,3 % de la població de La Selva de Mar va ser 
enquestada, és a dir un total de 23 persones. Més de la meitat dels participants han estat homes, 
la majoria entre 36 i 65 anys. També cal destacar la participació de la franja d’edat entre els 66 i 
80 anys. Cal comptar alguns participants entre 21 i 35 anys 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 
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Així mateix, tot el procés de participació de l’agenda 21, els resultats dels tallers, de les 
enquestes i de les diferents jornades de l’oficina Ambiental s’inclourà en un document 
anomenat Document III. Pla de Participació i Comunicació Ciutadana de l’Agenda 21 Local de 
La Selva de Mar, que s’entregarà a la finalització de tot el procés. 

 

5.6.5. Identitat ciutadana 

La Selva de Mar és un municipi que tot i l’augment del turisme no s’ha modificat la seva 
estructura urbana. Tot i ser una població petita disposa d’una bona activitat social i cultural 
que ajuda a mantenir el sentiment d’identitat en el municipi.  

 

Les úniques dades facilitades sobre identitat ciutadana en el municipi són les que s’extreuen 
dels resultats de l’enquesta de percepció ciutadana, referent a la pregunta sobre quin és el 
seu paisatge identitari els més esmentats són els que fan referència al patrimoni històric i 
cultural. En ordre de més a menys hi ha els següents espais: la Font dels Lledoners, el salt de 
l’aigua, el nucli urbà, les torres de vigilància, l’ermita de Sant Sebastià, el Coll de la Torre, la 
Ribera, el cementiri, el safareig, les muntanyes, Sant Pere de Rodes, la plaça, els olivars, el 
Coll de Sant Genís, la Pujada dels Miralls, el salt del Molí, i per últim els Estudis. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 
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5.7. Seguretat ciutadana 

5.7.1. Seguretat viària 

En el municipi no hi ha cos de policia local ni de guàrdia municipal.  

Els Mossos d’Esquadra hi són presents en el municipi, per on passa una de les seves línies de 
vigilància, que passa per Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva, la Selva de Mar i 
Garriguella. Per aquesta línia hi ha assignat durant l’any un vehicle dels Mossos d’Esquadra, 
però en dies puntuals del mes d’agost s’hi destinen dos vehicles. L’horari en què es realitza la 
línia de vigilància és de 10:00h fins a 19:00h. Hi ha un sentiment general de descontentament 
en el municipi respecte a la presència dels Mossos d’Esquadra. El cos de Mossos d’Esquadra té 
quatre àmbits d’actuació: seguretat ciutadana, administració, investigació i trànsit. L’any 2005 
a la comarca de l’Alt Empordà hi havia un total de 345 agents, que representava 2,9 agents 
per cada 1000 habitants, molt per sobre de la mitjana catalana que era de 1,51 agents per 
cada 1000 habitants. 

En el municipi també hi ha la presència de la Guàrdia Civil, que tenen competències sobre 
terrorisme i drogues. 

 

5.7.2. Accidentalitat i nivells de victimització 

Els accidents a les carreteres amb víctimes mortals a la comarca de l’Alt Empordà el 2005 és 
de 235% respecte el total de Catalunya, dels quals 74 es van produir dintre de les zones 
urbanes i 161 en zones interurbanes. Cap d’aquests accidents amb víctimes mortals es va 
produir dintre el municipi de la Selva de Mar. El 2004 tampoc hi va haver cap accident a les 
carreteres de la Selva de Mar amb víctimes mortals. 

 

5.7.3. Nivells de seguretat ciutadana 

No es destaquen cap problemàtica en especial en el municipi pel que fa a la seguretat. 

 

En l’enquesta de percepció ciutadana del llistat de respostes sobre què és el que més 
preocupa a la població del municipi, 2 respostes van marcar la casella de la seguretat (2 de 68 
respostes), les quals significa un 3% de totes les respostes en aquest apartat. D’aquest fet 
se’n dedueix que la seguretat no és, dels temes que més preocupen als habitants de La Selva 
de Mar. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

 

En la mateixa enquesta es pregunta com es valora la seguretat ciutadana en el municipi. Els 
resultats són els següents.  
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Figura 5.7-1: Com valora la seguretat ciutadana del municipi?.  
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A la pregunta sobre com es valora la seguretat ciutadana , la majoria dels ciutadans tenen 
una bona concepció de la seguretat ciutadana, ja que meitat dels ciutadans la consideren 
bona i el 36% molt bona. Només un 9% la considera malament i un 5% com a molt 
malament. 

Aquesta resposta complementa l’anterior exposició referent a la seguretat en el municipi. 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

 

5.7.4. Conflictivitat i nivells de convivència ciutadana 

No es disposen de dades exactes sobre la conflictivitat i els nivells de convivència ciutadana en 
el municipi. Tot i això segurament a l’estiu, per la major presència d’habitants, la conflictivitat i 
els problemes pel que fa a la convivència ciutadana pot augmentar.  

 

Les dades de la convivència amb la població immigrada s’extreuen de l’enquesta de percepció 
ciutadana. A continuació s’exposen el resultats. 

Figura 5.7-2: Com valora la convivència amb la immigració extracomunitària al seu municipi? 
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En general la convivència amb la immigració extracomunitària és molt positiva. Així, La 
majoria dels enquestats valora la convivència amb la immigració extracomunitària al seu 
municipi com a positiva o molt positiva 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. la Selva de Mar 
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5.8. Organització i gestió municipal 

5.8.1. Organització dels serveis municipals 

En la següent taula es pot veure l’organigrama municipal de l’equip de govern: 

Taula 5.8-1: Organigrama municipal. La Selva de Mar 

Nom Càrrec 

Alcalde 
Joan Maria Roig i Crespo 

Regidor de Governació 

Pere Cervera i Feliu Regidor de Serveis i Festes 

Jaume Subirà i Costa Regidor d’Obres, Esports i Lleure 

Joan Camps i Felip Regidor de Medi Ambient, Hisenda, 
Patrimoni i Agricultura 

Maria Dolors Callís i Cervera Regidora de Sanitat, Benestar Social, 
Ensenyament i Participació Ciutadana 

Font: BOP de Girona núm. 173. Any 2007. 

 

Les empreses que donen els serveis de subministrament a el municipi són les següents: 

• Sorea: Servei de distribució d’aigua 

• Fecsa-Endesa: Servei de distribució d’electricitat 

• Repsol Butano: Gas butà 

 

5.8.2. Serveis implicats en la gestió ambiental del municipi 

Els serveis implicats en la gestió ambiental del municipi són les empreses subcontractades per 
l’ajuntament pel que fa a residus, neteja viària, vigilants del Parc Natural del Cap de Creus, 
educadors ambientals, etc. 

Hi ha una Associació de Defensa Forestal (ADF) que té com a àmbit el municipi de la Selva de 
Mar, juntament amb el municipi del Port de la Selva. 

La recollida selectiva en el municipi està consolidada. Pel que fa als envasos hi ha una 
dinàmica creixent any rere any en els kg. per habitant que es dipositen en els contenidors de 
recollida selectiva. El 2006 pel que fa a la recollida selectiva del paper i del vidre han disminuït 
els kg/hab. Recollits durant tot l’any, respecte a l’any 2005. Respecte a les dades obtingudes 
de l’any 2007 sobre la recollida selectiva en kg. es pot observar com hi ha una tendència al 
creixement, del número total de kg., respecte els anys anteriors. 

Taula 5.8-3: Recollida selectiva (kg/hab.). La Selva de Mar. 2003-2007 

 2003 2004 2005 2006 2007* 

paper 21,92 36,74 46,25 42,46 4.207 

envasos 4,54 6,57 7,55 8,17 498 

vidre 46,53 49,28 61,11 60,19 12.000 

Total 72,99 92,59 114,91 110.82 16.705 

* 2007 només es disposen les dades de kg totals, fins el mes de maig en paper i envasos i fins 
el mes de juliol en vidre. 
Font: www.selectiva-altemporda.org/web/rMunicipios.asp, 2007. 
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5.8.3. Coordinació administrativa 

La Junt de Govern Local del municipi de la Selva de Mar és reuneix cada 3 mesos, durant la 
primera quinzena del mes corresponent. Les sessions ordinàries del Ple també es celebren 
cada 3 mesos. 

L’horari d’atenció al públic a l’ajuntament de la Selva de Mar és de dilluns a divendres al matí 
de 9:30h a 13:00h i els dimecres a la tarda de 16:00h a 20:00h. 

El Pressupost General aprovat per l’exercici 2006 de l’Ajuntament de la Selva de Mar (BOP de 
Girona núm. 246, de 29 de desembre de 2006) presentava un equilibri entre ingressos 
(455.811,62 €) i despeses (455.811,62 €). 

La plantilla de personal municipal en l’exercici de 2006, formada per funcionaris i personal 
laboral és la següent: 

Taula 5.8-4: Plantilla de personal. La Selva de Mar. 2006 

 Característiques Càrrec Grup Places Vacants Observacions 

Funcionaris Habilitació 
Nacional 

Secretari 
/Interventor 

B 1 1 
Ocupat per 
personal 
accidental 

Auxiliar administratiu/va - 1 1 
Ocupat per 
personal 
temporal Laborals 

permanents 

Peó serveis múltiples - 1 1 
Ocupat per 
personal 
temporal 

Font: BOP de Girona núm. 246. Any 2006. 

 

5.8.4. Gestió ambiental dels serveis municipals 

No existeixen en el municipi criteris ambientals de compres i de gestió municipal. 
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B. Diagnosi estratègica del medi social 

5.9. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica 

Augment de població en els últims 20 anys 

Després d’una pèrdua de població constant en el municipi des de principis del s. XX, els últims 
25 anys el municipi de la Selva de Mar ha canviat la tendència negativa per l’augment de 
població fins a l’actualitat. Aquest augment de població dels últims 20 anys es deu al saldo 
migratori positiu en el municipi, ja que el creixement natural ha estat negatiu en tot el període. 
Tot i aquest saldo migratori positiu el procés d’envelliment de la població és evident. 
L’estructura de la població es troba més envellida que la mitjana de la comarca de l’Alt 
Empordà i de Catalunya. 

Pel que fa a la població estacional el municipi els mesos d’estiu té un increment demogràfic 
estacional que multiplica la població resident per 3,6. Segons les places d’equipaments turístics 
i places en habitatges no principals hi pot haver en el municipi una població potencial amb una 
màxima ocupació, de 670 habitants. Aquesta xifra es la conseqüència de trobar-se molt proper 
a una zona costanera amb un sector turístic potent i gràcies a l’elevat nombre de segones 
residències. 

Evolució del cens de població. 1900 – 2006 
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 Estructura de la població per sexes i edat. 2006 
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Font: Institut d’estadística de Catalunya. 

 

Creixement de la població (0/00). Període 1986-2006 

Any 
Creixement 
natural 

Saldo 
migratori 

Creixement 
total 

1986-1991 -4,86 1,47 -3,39 
1991-1996 -10,55 12,17 1,62 
1996-2001 -5,32 17,06 11,74 
2001-2006 -9,78 41,02 31,24 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya  
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Augment construcció d’habitatges 

En el període d’anys del 2001 al 2005 hi va haver una augment en el nombre d’habitatges 
acabats (15), després que els altres períodes el nombre d’habitatges anés descendint fins 
arribar a 2 en el període 1996-2000. Es preveu que aquest impuls constructor continuï, ja que 
el nombre d’habitatges contractats els últims anys ha tingut una tendència creixent. En el 
municipi han augmentat tant els habitatges principals com els secundaris. 

En el municipi no es té constància dels preus dels habitatges de nova construcció, però si 
tenim en compte el cost per m2 en la població propera de Cadaqués, aquest es troba per sobre 
de la capital de la comarca i a la mitjana de tota la província de Girona, tot i que el creixement 
del preu en els últims 6 mesos (desembre 2006 – juny 2007) ha estat molt menor que a 
Figueres o la Província. El POUM del municipi destina el sector SUD 01 com a sòl destinat a 
habitat de protecció pública, en la que s’hi destinaran un total de 25 habitatges/ha. Aquest sòl 
destinat a habitatge de protecció oficial pot permetre a població del municipi, sobretot el 
jovent, a accedir a un habitatge propi. 

Habitatges segons tipologia. Any 2001 
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Habitatges contractats. Període 2000-2005 
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Font: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona 
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Deficient servei de Telecomunicacions 

Es rebria una senyal molt deficient de la televisió analògica si no fos perquè des del municipi 
s’ha pres la iniciativa d’instal·lar uns repetidors. El desplegament de la TDT tampoc ha arribat 
en el municipi però es preveu que durant el 2007 es doni cobertura a parts del municipi, tot i 
que no arribarà al nucli de la Selva de Mar. 

La cobertura de telefonia mòbil també és deficient en el municipi, però és té previst que France 
Telecom instal·li una antena de telefonia mòbil perquè arribi la cobertura al nucli de la Selva de 
Mar. 

La cobertura d’internet de banda ampla no és bona, es pot disposar d’internet per ADSL. 

 

Presència mínima dels serveis sanitaris i socials en el municipi 

En el municipi la presència dels serveis sanitaris de l’ABS de Llançà es dóna dos cops a la 
setmana, durant 3 hores. La presència dels serveis socials de l’EBASP de Llançà es dóna un 
cop al mes, el quart divendres de cada mes a les 10 del matí, que atén visites sota 
programació i només s’actua sobre la demanda. 

Per qualsevol urgència, els serveis sanitaris 24 hores es troben a Llançà, o en el Consultori 
Local del Port de la Selva però només en horari d’obertura del Consultori. 

 

Oferta educativa fora del municipi 

Els alumnes de la Selva de Mar s’han de desplaçar a altres municipis per accedir a l’oferta 
educativa. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà organitza un autobús per portar els alumnes 
de la Selva de Mar als centres d’ensenyament del Port de la Selva, a on es cursa l’educació 
infantil i l’educació primària. 

Per realitzar l’educació secundària i el Batxillerat els alumnes s’han de desplaçar al municipi 
de Llançà o en altres centres educatius de la comarca. 

L’oferta educativa que es pot trobar al municipi de la Selva de Mar no és reglada i és portada 
a terme per l’Associació Cultural els Estudis de la Selva de Mar. L’Associació proposa 
activitats continuades d’educació en diferents àmbits, entre els que hi ha l’ambiental. 
Aquesta Associació té la seu en l’antic equipament educatiu municipal. 

 

Nul·la gestió ambiental dels serveis municipals 

No existeixen en el municipi criteris ambientals predefinits de compres i de gestió municipal. 
A l’Ajuntament no hi ha cap sistema d’estalvi energètic ni d’aigua. 

Els únics serveis implicats en la gestió ambiental municipal son aquells subcontractats per 
l’Ajuntament per la gestió de residus, neteja viària, vigilants del PNCC, etc. També hi ha tot 
el personal que s’encarrega de la gestió del Parc Natural del Cap de Creus. 

En el municipi hi ha implantat la recollida selectiva de paper, envasos i vidre.  
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5.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats 

Punts forts 

Augment de la població 

Saldo migratori positiu 

Bona oferta d’activitats culturals de l’Associació els Estudis 

Elevats percentatges de participació en les diferents eleccions 

 

Punts febles 

Percentatge elevat de segones residències que permet un nombre elevat de població flotant 

Oferta d’equipaments municipals insuficients 

Creixement natural de la població negatiu 

Horari d’atenció sanitària i de serveis socials mínima 

Deficient servei de Telecomunicacions 

No hi ha en el municipi criteris ambientals de compres i de gestió municipal 

Desplaçament obligatori per accedir a l’oferta educativa 

 

Oportunitats 

Reserva de sòl per a habitatges de protecció oficial 

Disponibilitat de recursos sanitaris propers 

 

Amenaces 

Tendència a l’envelliment de la població 

Impacte de la població estacional en el municipi 

 

Conclusions del taller de Diagnosi de la participació ciutadana 

Punts forts- Oportunitats 

Equilibri de gènere (més o menys el mateix nombre de dones que d’homes) 

Atenció personalitzada en el consultori mèdic (donat per què és una població petita) 

Hi ha servei d’ambulatori, amb metge i infermera 

El sector de la construcció ha fet que hagi millorat l’activitat econòmica municipal 

Hi ha la sensació de seguretat ciutadana 
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Punts forts- Oportunitats 

L’Associació cultural (Els estudis) realitza moltes activitats 

En els últims anys han vingut nous residents al municipi 

Està prevista la construcció d’Habitatges de Protecció Social 

La creació d’una xarxa wifi en tot el poble possibilitaria que s’instal·lessin nous professionals 
liberals al municipi 

 

Punts febles- Amenaces 

Envelliment de la Població 

Instal·lacions de telecomunicació deficitàries (telefonia mòbil, televisió, etc.) 

Barreres arquitectòniques a diferents indrets del nucli (Ajuntament, Consultori, entre altres) 

Poc serveis mèdics (poques hores i poc especialistes) 

No hi ha servei de teleassitència 

No hi ha farmàcia 

Molts habitatges de 2ona residència 

Manca d’habitatges de Protecció Oficial 

Poca presència institucional en actes culturals que s’organitzen al poble 

És un poble petit i la població està envellida 

Poble principalment de cap de setmana 

 

5.11. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat 

• Frenar el procés d’envelliment de la població. 

• Disminuir el nombre de segones residències a favor de les primeres residències. 

• Facilitar l’accés a l’habitatge a la població local. 

• Augmentar el nombre d’equipaments municipals. 

• Incloure criteris ambientals en al gestió de les compres i serveis municipals. 

• Potenciar la millora de les telecomunicacions al municipi.  
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6. Patrimoni cultural, arqueològic i etnogràfic 

A. Memòria descriptiva 

6.1. Patrimoni cultural, arqueològic i etnogràfic 

Pel que fa al patrimoni etnogràfic, les festes i diades que es celebren al municipi són: 

• Festa Major d’hivern per Sant Sebastià el 20 de gener 

• El mes de febre es celebra el Carnaval 

• Festa Major de Sant Esteve, el 3 i 4 d’agost 

• Fira de l’Artesania a l’agost 

• Joc de la quina durant el mes de desembre 

• En el municipi s’escenifica un pessebre vivent durant el Nadal. 

 

El POUM incorpora un catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i artístic. Aquest catàleg 
estableix diferents nivells de protecció, segons les característiques particulars de cada un dels 
elements a protegir.  

Hi ha 6 nivells de protecció. El Nivell 1, amb protecció integral que assignat per la Llei 9/1993, 
de 30 de setembre del Patrimoni Cultural català i que correspon amb la dels béns d’interès 
cultural definida a la Llei de Patrimoni Històric espanyol. El Nivell 2 comprèn les edificacions en 
les quals l’enderroc està prohibit i només s’hi permeten obres de consolidació. El Nivell 3 són 
els edificis, façanes i elements d’interès. El Nivell 4 són les àrees arqueològiques i que queden 
protegides per un radi de 50 metres. El Nivell 5 són els Paratges d’interès natural i per últim el 
Nivell 6 són els Espais urbans d’interès.  

Taula 6.1-1: Nivell 1. Béns d’Interès Cultural 

Capella de Sant Sebastià. Conjunt de l’Església de Sant Sebastià i l’entorn, juntament amb 
el cementiri vell 

Sant Esteve de la Selva de Mar. Església parroquial i el seu entorn 
Font: POUM de la Selva de Mar, 2006. 

 
Fotografia 6.1-1: Sant Esteve de la Selva de Mar.       Fotografia 6.1-2: Capella de Sant Esteve 

                                   
Font: Ajuntament de la Selva de Mar i POUM de la Selva de Mar. Any 2006 
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Taula 6.1-2: Nivell 2 

Font Mollor 
Torre del carrer de Baix o d’en Mullada o 

d’en Picó 

Font dels Lledoners Torre del carrer Estret o Torre d’en 
Vergés 

Safareig públic les Escoles 

la Torre de la Plaça o d’en Birba el Trull de can Rubiés (interiorisme) 

Torre del Camp de l’Obra o de can Vives  
Font: POUM de la Selva de Mar, 2006. 

 

Fotografia 6.1-3: Font dels Lledoners                       Fotografia 6.1-4: Torre de la plaça 

                      
Font:Elaboració propia                                                      Font: POUM de la Selva de Mar, 2006 

 
Fotografia 6.1-5:Safareig públic 

 
Font:Elaboració propia 

 

Taula 6.1-3: Nivell 3. Edificis, façanes i elements d’interès 

Celler de can Fontclara Forn de la Ferreria 

Barraca del Dijous Forn de terrisser del Mas de l’Estela 

Barraca del serrat de la Glòria Celler Fonda Felip 

Barraca d’en Federico Rey Oratori de Sant Pere o de Can Palau 
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Taula 6.1-3: Nivell 3. Edificis, façanes i elements d’interès 

Barraca d’en Josep Estela Pont del Corder 

Barraca d’en Mensión Roses Pont del Molí o d’en Gerombí 

Barraca Font Rovellada Porta de ca l’Elvira 

Barraca Gran Mas d’en Batlle Portal de Can Vives 

Barraca la Baga Portal del Cementiri 

Celler de can Purcallas Clos amb Barraca i Pou als conreus del Mas de 
l’Estela 

Celler d’en Climent Pou amb Safareig i Barraca a les Vinyes de Mas de 
l'Estela 

Barraca Mas de l’Estela Pou cobert i Safareig de la vinya de l'Almeda 

Barraca Palaues 1 Pou de Calç 

Barraca Palaues 2 Refugi Barraca de les Planes 

Barraca d’en Puignau Refugi Mas d'en Batlle 

Celler can Meranges Refugi Mont Roses 

Casal del Turó d’en Batlle (Quindals) Molí d'en Cervera 

Casa de les Lloses Torricó defensiu o Garita del Mas de l'Estela o Mas 
Buscató 

Casal de les Boniques o de l’Estepera Torre del Coll de la Torre 

Celler de ca la Teresa Felip La Ferreria 

Casal del Salt del Moro Les Mines 

Contraforts de la Ribera Molí del Salt de l’aigua i Salt del Molí 

Façana de Can Meranges Barraca de la Pura 

Façana de Can Vives Barraca d'en Camps 

Celler de Can Maristany Font de la Pitja 

Font de Terranova (la Fonteta) Celler de Can Cervera 

Font del Castellar Forn de Calç de l'olivar del flaquer 

Font del Mas Batlle Barraca del Casal de les Boniques 

Font Rovellada Refugi del Puig de la Glòria 

Font Santa Celler de Can Buscató Cervera 

Font del Castanyer Celler de Can Comas 

Font: POUM de la Selva de Mar, 2006. 
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Fotografia 6.1-6: Barraca dels Dijous                             Fotografia 6.1-7: Molí d’en Cervera  

            
Font: POUM de la Selva de Mar, 2006 

 
Fotografia 6.1-8 : Font del Castellar 

 
Font: POUM de la Selva de Mar, 2006 

 
Taula 6.1-4: Nivell 4. Àrees arqueològiques 

Sepulcre Corredor del Pla d’Estat 

Sepulcre del Corredor de La Mora 

Taula dels Lladres 
Font: POUM de la Selva de Mar, 2006. 

 
Fotografia 6.1-9 : Taula dels Lladres 

 
Font: POUM de la Selva de Mar, 2006. 
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Taula 6.1-5: Nivell 5. Paratges d’Interès Natural 

Entorn de la Font Rovellada Camí de la Costa 

Reg del Mas d’en Batlle Entorn del Salt del Molí 
Font: POUM de la Selva de Mar, 2006. 

 

Taula 6.1-6: Nivell 5. Espais urbans d’interès 

Entorn de la Font dels Lledoners Entorn del Cantó de la Foradada 

Entorn del Safareig Públic Entorn de la placeta, racó i pujada dels Miralls 

Entorn de la Font Mollor Entorn de la Plaça de la Constitució 

Entorn del Pont del Corder Entorn de la Plaça del Camp de l’Obra 

Entorn del Pont del Molí, o d’en Gerombí  
Font: POUM de la Selva de Mar, 2006. 

 

En la següent taula s’enumeren els elements del patrimoni de La Selva de Mar que estan 
catalogats com a Béns Culturals d’Interès Nacional. 

Taula 6.1-7: Béns Culturals d’Interès Nacional de la Selva de Mar 

Restes d’antigues muralles (BCIN 49B) 

Penya de Pedracoberta (BCIN Llei 16 1985 P.H.E) 

BCIN 49B: Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los castillos españoles (BOE núm. 
125 del 5.5. 1949) 
BCIN Llei 16 1985 P.H.E.: Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. (BOE 
núm. 296 d’11/12/85) 
Font: Departament de Cultura. 

 

Per Finalitzar el punt de Patrimoni cultural, arqueològic i etnogràfic s’adjunta part de l’enquesta 
de percepció ciutadana, del procés de participació de l’Agenda 21. En aquesta, es pregunta si 
es creu important la protecció del patrimoni cultural i històric del municipi i per altra banda 
quins són els elements culturals del terme municipal que s’haurien de protegir. Els resultats 
són els següents.  

Figura 6.1-1: Creu que és important la protecció del patrimoni cultural i històric del municipi? 

100%

0%

0%

Si

No

NS/NC

 

Com es pot observar clarament, hi ha consens sobre la importancia de la protecció del 
patrimoni cultural i històric. Tots els enquestats consideren que la protecció del patrimoni 
cultural i històric del municipi és important.  

Pel que fa als elements que escreu que s’haurien de protegir són l’Esglèsia de Sant Sebastià, 
les Torres de defensa, el moli salt de l’aigua, els Estudis, les parets de pedra seca, les cases 
velles i les barraques de vinya entre d’altres 

Font: Enquesta de Percepció Ciutadana. Agenda 21 Local. El Port de la Selva 
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B. Diagnosi estratègica del patrimoni cultural, arqueològic i etnogràfic 

6.2. Descriptors i resum divulgatiu. Diagnosi estratègica 

Nombre elevat d’elements patrimonials 

Gran quantitat i varietat d’elements patrimonials d’interès històric i/o cultural que hi ha en el 
municipi i estan recollits en el POUM de la Selva de Mar. Tot i l’extens recull d’elements 
patrimonials aquests s’han d’estudiar i difondre tant a nivell local com comarcal. Així mateix 
s’han d’estudiar les necessitats d’intervenció i preservació sobre cada element perquè puguin 
perdurar per les generacions futures. 

 

La incidència i la privatització de la gestió del patrimoni 

Tot i la documentació existent sobre el patrimoni cultural, tradicional i arquitectònic, la manca 
de coneixement generat per l’oblit, a la llarga pot produir un impacte significatiu sobre els 
elements patrimonials, ja siguin arquitectònics com elements no materials. 

La seva destrucció es dóna habitualment per problemes no vinculats directament amb el 
patrimoni arquitectònic: canvis socials, canvis de polítiques territorials, la incidència i la 
privatització de la seva gestió i com les administracions hi fan front. 
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6.3. Punts forts i punts febles. Oportunitats i debilitats 

Punts forts 

Important quantitat d’elements patrimonials d’interès històric i cultural dins el municipi. 

Existència d’un catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i artístic amb 6 nivells de 
protecció. 

Definició del nivell de protecció per cada element patrimonial. 

Iniciativa d’entitats pel que fa a la difusió del patrimoni. 

 

Punts febles 

Inexistència de plans de gestió patrimonial pel que fa a la conservació i restauració dels elements 
patrimonials. 

 

Oportunitats 

L’elaboració de nous catàlegs per poder assolir una millora de les condicions de documentació i 
conservació d’aquest. 

 

Amenaces 

No hi ha programes de conscienciació de la població pel que fa al patrimoni del municipi. 

6.4. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat 

• Creació de programes que facilitin la revalorització del patrimoni històric en general i 
arquitectònic en particular. 

• Conscienciar la població de la importància del patrimoni en tant que herència històrica i 
cultural del seu municipi per una major implicació i una millor difusió dels valors 
patrimonials. 

• Realitzar programes de gestió del patrimoni municipal. 

 

 



Memòria descriptiva i Diagnosi estratègica  Agenda 21 Local. La Selva de Mar 

SERPA, Projectes i Gestió Ambiental  294 

Annex 1. Plànols 

 

Plànol 1 (SM1). Sectors i branques d’activitat  

Plànol 2 (SM2). Patrimoni cultural i recusrsos turístics  

Plànol 3 (SM3). Patriomoni natural i bodiversitat 

Plànol 4 (SM4). Conservació, millora del paisatge i foment dels usos tradicionals 

Plànol 5 (SM5). Xarxa viària 

Plànol 6 (SM6). Capacitat acústica 

Plànol 7 (SM7). Abocaments incontrolats 
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Annex 2. Bibliografia 

2. Descripció de l’entorn físic 

Publicacions 

- Barnolas A. & Chiron J.C., 1995. Synthèse géologique et géophysique des Pyrenées, Tome 1- 
Cycle Hercynien. BRGM-ITGE, Ed..Orleáns & Madrid. 

- Base de Dades Topogràfica de Catalunya a escala 1:5000. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Barcelona. 

- Base de Dades Topogràfica de Catalunya a escala 1:50000. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Barcelona. 

- Carreras J. & Druguet E., 1994. Structural zonation as a result of inhomogeneous non-coaxial 
deformation and its control on syntectonic intrusions: an example from the Cap de Creus area 
(eastern Pyrenees). Journal of Structural Geology 16, 1525-1534. 

- Carreras J., 2001. Zooming on Nothern Cap de Creus shear zones. Journal of Structural Geology 
23: 1457-1486. 

- Druguet E. & Hutton D.H.W., 1998. Syntectonic anatexis and magmatism in a mid-crustal 
transpressional shear zone: an example from the Hercynian rocks of the eastern Pyrenees. 
Journal of Structural Geology, 20: 905-916. 

- Druguet E., 2001. Development of high thermal gradients by coeval transpression and 
magmatism during the Variscan orogen: insights from the Cap de Creus (Eastern Pyrenees). 
Tectonophysics 332, 275-293. 

- Vilà, N., 1996. Proposta d’un pla de conservació de sòls a la Península de Cap de Creus. Projecte 
Final de Carrera. ETSEA, Universitat de Lleida. 

- Vilà, M., 1998. Litostratigrafia i estructura del sector Nordoccidental de la Península de Cap de 
Creus. Treball Final de Carrera. Facultat de Geologia. Universitat de Barcelona. 

- Vilà, M., 2003. Petrogènesi i estructura hercinianes del massís de l’Albera (Pirineus orientals). 
PhD. Thesis, Universitat de Barcelona. 394 p. 

- Vilà, M., Pin, C., Enrique, P. & Liesa, M., 2005. Telescoping of three distinct magmatic suites in an 
orogenic setting: Generation of Variscan igneous rocks of the Albera Massif (Eastern Pyrenees). 
Lithos, 83, 97-127. 

- Vilà, M., Pin, C., Liesa, M. & Enrique, P., 2007. LP-HT metamorphism in a late orogenic 
transpressional setting, Albera Massif, NE Iberia: implications for the geodynamic evolution of the 
Variscan Pyrenees. Journal of Metamorphic Geology, 25:321-347. 

Cartografia 

- Mapa Geològic de Catalunya 1:25000. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona. 

- Full de Castelló d’Empúries (258-2-1) 

- Full de Garriguella (220-2-2).  

- Full de Llançà (221-1-2) 

- Full de Roses-Cap de Creus-Far de Roses (221-1-2, 259-2-1, 259-1-2) 

 

3.1. Anàlisi del territori 

Publicacions 

- DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE (2006) Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del parc natural del cap de Creus (CD). Barcelona: Geodata. Tecnologies de la 
Informació Geogràfica. 

- PAGÉS CASTELLA, J; BAQUÉS ALMIRALL, R. Punts Estratègics de Gestió per al control dels grans 
incendis forestals al parc natural del cap de Creus. (2005) Lleida: TERRADEBOSC SL. 

- SINERGIS Enginyeria Pla de Prevenció d’Incendis del Cap de Creus. (2003) Girona: Dept. Medi 
Ambient, Ref. 400.040 

Cartografia 

- Base topogràfica 1:50000. (2000-2003). INSTITUT CARTIGRÀFIC DE CATALUNYA. Barcelona. 
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- Base topogràfica 1:5000. (1996 – en endavant). INSTITUT CARTIGRÀFIC DE CATALUNYA. 
Barcelona. 

- Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. (2003) CREAF. Barcelona. A www.creaf.uab.es 

- Ortoimatges digitals 1:5000. (2001 – en endavant) INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. 
Barcelona. 

Recursos d’internet 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge 
http://mediambient.gencat.net 

- Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
http://www10.gencat.net/ptop 

- Registre del Planejament Urbanístic de Catalunya – Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques 
http://ptop.gencat.net/rpucportal/inici/ca/index.html 

Normativa 

- Pla Director General de Catalunya (1996). DPTOP, Barcelona 

- Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (2005). DPTOP, Barcelona 

- Pla Director Urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable 
delimitat sense el pla parcial aprovat (2005). DPTOP, Barcelona. 

- Pla Director Territorial de l’Empordà (2006). DPTOP, Barcelona.  

- POUM de la Selva de Mar. (2006). Ajuntament de la Selva de Mar. 

- Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc natural del cap de Creus (2006). 
DMAIH. Barcelona: DOCG núm. 4692. 

 

3.2. Biodiversitat i paisatge 

3.2. Biodiversitat i paisatge 

Publicacions 

- PLUJÀ, A. El Cap de Creus. 60 Itineraris de Portbou a Roses. (2000). Gràfiques Alzamora. 

- FRANQUESA, T. El Paisatge Vegetal de la Península de Cap de Creus. (1995). Premi Enric de 
Larratea 1991. Institut d’Estudis Catalans.  

- DACOSTA, J.M. et PLUJÀ, A. Guia de Cap de Creus. (2003). Triangle Postals. 

- DIVERSOS AUTORS. Espai Cap de Creus. Exposició al Far de Cap de Creus. (2003). Ajuntament 
de Cadaqués, Port de Barcelona, Diputació de Girona, Hotel Golf Peralada, Departament de Medi 
Ambient i Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya. 

- DIVERSOS AUTORS. Activitats Pedagògiques al Parc Natural de Cap de Creus. Guies del Cap de 
Creus. Entitat col·laboradora del Parc Natural del Cap de Creus.  

- GIRBAL, J. et POLO, L. Flora y Vegetación de cabo Norfeu. Boletín de la Estación Central de 
Ecología. (1978). ICONA. Ministerio de Agricultura. 

- BALLIU, O.; CLAVELL, A. El Paisatge del Cap de Creus. Cartes pel comprendre’l. 2003. Parc 
Natural de Cap de Creus. Diputació de Girona.  

- ILLA, E.; PI, M.; PUIG, A.M. El Cap de Creus; Cadaqués-Roses, El Port de la Selva, La Selva de 
Mar. 2006. Guies del Patrimoni Local (4). Diputació de Girona. 

- HERNÁNDEZ, X. Et al. El Sol Ixent. Revista de Cadaqués. Números 1-5. 

- ITINERARIS PEDESTRES. Tríptics 1-15. 2004-2006. Parc Natural de Cap de Creus. 

- MASDEVALL, J.M.; MIQUEL, A.; MUSQUERA, S. La Península del Cap de Creus i la Serra Verdera. 
1995. Actes de les IV Jornades de la Institució Catalana d’Història Natural. Institut d’Estudis 
Empordanesos. 

- FELIU, P.; LLORET, J.; RIERA, V. Et al. Actes de les 1eres Jornades del Medi Natural de Cap de 
Creus. 2003. Parc Natural de Cap de Creus. Departament de Medi Ambient, Generalitat de 
Catalunya. 

- FELIU, P. Cap de Creus, Parc Natural. 2007. BRAU Edicions. 
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Cartografia 

- BERÁSTEGUI, X; LOSANTOS, M. et al. Mapa Geològic de Catalunya 1:25000. Roses 259-1-1 (70-
21), Cap de Creus 259-2-1 (80-21), Far de Roses, 259-1-2 (79-22). Institut Cartogràfic de 
Catalunya, Generalitat de Catalunya. 

- DIVERSOS AUTORS. Mapa Topográfico Nacional de España (259-1). Roses, 1:25000. 2000. 
Ministerio de Fomento. Instituto Geográfico Nacional. 

- BOFILL, L.; MIQUEL, L. Mapa del Cap de Creus. 1987. Cadaqués. Grafos. 

- DIVERSOS AUTORS. Els Mapes dels Parcs Naturals de Catalunya. Aiguamolls de l’Empordà-Cap 
de Creus; 1:30.000. (1999). Institut Cartogràfic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 

Recursos d’internet  

- Agència Catalana de l’Aigua 
http://mediambient.gencat.net/aca/ca/inici.jsp 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge 
http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp 

- El Banc de Dades de Biodiversitat. Universitat de Barcelona. 
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html 

- Inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya (IEIGC). Departament de Media Ambient i 
habitatde i Universitat Autònooma de Barcelona. 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_interes_geologic/ 

- ADF Cap de Creus – Serra de Rodes 
http://www.adfaltemporda.org/ 

- ADF Alt Empordà 
http://adf224.org/joomla/ 

- Associació de Naturalistes de Girona. Catàleg d’Espais Naturals de la Costa Brava 
http://espaisnaturals.naturalistesgirona.org/ 

- Foundation for Environmental Education (FEE) 
http://www.fee-international.org/Render.aspx 

- Parc Natural del Cap de Creus 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/cap_de_creus/ 

Normativa 

- Lei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels animals (DOGC núm 3926, 16.07.2003) de la 
Generalitat de Catalunya. 

- Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referent a la celebración del 
Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (Convenio 
de Berna). 

- Decisión 82/461/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a la celebración del Convenio 
sobre conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre (Convención de Bonn). 

- Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de las Aves 
Silvestres. 

- Llei 3/1988, de 04-03-1988, de protecció d'animals. 

- Directiva Hàbitats. Directiva 43/92/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992 relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 

- Directiva 97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 
92/43/. 

- Reial decret 1193/1998, de 7 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1997/1995CEE 

- Reglament 1626/1994/CE. Reglament pesquer de la Unió Europea per a la Mediterrània. 

- Decret 214/1987 de declaració d'arbres monumentals. 

- Decret 47/1988 sobre la declaració d'arbres d'interés Comarcal i Local. 

- ORDRE MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de 
l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 

- Llei 4/1998, de 12 de març publicada en el DOGC núm. 2641, 01-04-1998. Constitució parc 
natural de Cap de Creus. 
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- Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc natural del cap de Creus (2006). 
DMAIH. Barcelona: DOCG núm. 4692. 

- Directiva comunitària 76/160/CEE, relativa a la qualitat de les aigües de bany. 

 

3.3.Mobilitat 

Recursos d’internet 

- Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
http://www10.gencat.net/ptop 

- l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
http://www.idescat.es 

- Direcció General de Carreteres. 
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/index.jsp 

- Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil 
http://www.gencat.net/interior/esc/index.htm 

- Ajuntament de la Selva de Mar. 
http://webspobles.ddgi.cat/sites/selva_de_mar/default.aspx  

Normativa 

- POUM de la Selva de Mar. Any 2006. Ajuntament de la Selva de Mar. 

- Pla Director territorial Empordà. Any 2006. 
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/es/plans/directors/directors.jsp 

- Pla d’infraestructures del transport de Catalunya-Infraestructures terrestres 

- Pla especial d’emergències per a accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera 
i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT). 

- Resolució IRP/4266/2006 de 21 de desembre, per la qual s’estableixen restriccions de circulació 
durant l’any 2006 

- RD1131/1998 de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució del Reial Decret 
Legislatiu 1.302/1986, de 28 de Juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental. 

 

3.4. Aigua 

Recursos d’internet 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp 

- Agència Catalana de l’Aigua. 
http://mediambient.gencat.net/aca/ca/inici.jsp 

- Consorci Costa Brava 
http:// www.ccbgi.org 

- Centre de recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
http://www.creaf.uab.es/cat/index.htm 

- INUNCAT 
http://www.gencat.net/interior/esc/docs/INUNCAT.pdf 

Altres 

- SOREA 

- Laboratori d’aigües de Barcelona. 

- Programa Miramón (Xavier Pons 2006). 

- Regeneració d’aigües 2002 Searsa. 

- Al·luvials de l’Albera (ACA). 

- Protocol de seguiment de la qualitat Física, Química i ecològica de la Riera de Romanyac (2007). 

- Masses d’aigua subterrània de Catalunya (ACA 2001). 

- Departament. Centre de control de la Qualitat d’Aigües Marines (dades 2006). 
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- El Punt Diari. 

- Diari de Girona. 

Normativa 

- Programa de sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005) dins el Pla d’actuacions 
no programades pendents de realitzar. 

- RD 140/2003 (B.O.E. 45/03) por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano. 

- Pla de Vigilància Sanitària de Catalunya de juny de 2005 

- Pla d’Infrastructura Sanitària de la Costa Brava 

 

3.5. Contaminació atmosfèrica 

Recursos d’internet 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp 

- Web de mobilitat sostenible. 
http://gencat.net/mobilitat 

- Unió Internacional del Transport Públic (UITP) 
http://www.uitp.com 

- European climate change programme 
http://www.ec.europa.eu/environment 

- Portal de Qualitat de l’Aire 
http://www.troposfera.org 

- Direcció General de Qualitat Ambiental. 
http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp 

Normativa 

- POUM de la Selva de Mar. Any 2006. Ajuntament de la Selva de Mar. 

- Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’Administració ambiental (LIIAA).  

- Decret 322/87 de 23 de setembre de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 
Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 136/1999 de 18 de maig. pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la 
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten 
els seus annexos. 

Altres 

- Guia d’educació ambiental. Ajuntament de Barcelona. 

- Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC). 

- Asif Faiz Christopher S. Weaver Air Pollution from Motor Vehicles.  

- Guillem Massagué, 1997, OMS, The Lancet l'any 2004). 

 

3.6. Soroll 

Recursos d’internet 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp 

- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
http://www.altemporda.org 

Normativa 

- Ley 37/3003 del ruido 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 

- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental 
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- Llei 7/1985, de bases de règim local 

Cartografia 

- Cartografia sobre el nivell sonor de la xarxa de carreteres. Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 

- Mapa de capacitat acústica del municipi. Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Altres 

- Índices basados en Leq de AAGESEN, H. (2002) 

- Agència del medio ambiente de la CAM (1993). 

- Querol, J.M. (1994) Manual de mesurament i avaluació del soroll. 

- "Una avaluació Dobris" sobre el medi ambient a Europa, Agencia europea del medi ambient 
(Buzón 16B, Müller, DG XI, CCE, comunicació personal basada en EE.UU. EPA, 1979). 

- Libro Verde de la Comision Europea. Bruselas, 1996. 

 

3.7.Residus 

Recursos d’internet 

- Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
http://www.gencat.net/darp/ 

- Consell Comarcal de l’Alt Empordà  
http://www.altemporda.org/ 

- l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
http://www.idescat.es 

- Agència de Residus de Catalunya. 
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

- Ajuntament de la Selva de Mar. 

http://webspobles.ddgi.cat/sites/selva_de_mar/default.  

Normativa 

- Pla Director Territorial de l’Empordà. 
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/es/plans/directors/directors.jsp 

- Pla Especial del Parc Natural del Cap de Creus 

- POUM de la Selva de Mar. Any 2006. Ajuntament de la Selva de Mar. 

- Programa de Gestió dels Residus Municipals a Catalunya 2001-2006 (PROGREMIC) 

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus 

Altres 

- Ajuntament de la Selva de Mar. 
http://webspobles.ddgi.cat/sites/selva_de_mar/default.aspx  

 

3.8.Energia 

Recursos d’internet 

- Institut d’Estadística de Catalunya 
http://www.idescat.es 

- Dept. Pol. Terri. I Obres Públiques,  
http://www10.gencat.net/ptop 

- Direcció general de pesca i Afers marins 
http://www.gencat.net/darp/pescamar.htm 

- Mapes de recursos eòlics de Catalunya, Miramón,  

Normativa 

- POUM de la Selva de Mar. Any 2006. Ajuntament de la Selva de Mar 
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- Pla d’adequació de l’enllumenat exterior , juny 2006, Jesús Domingo. Web portsgeneralitat.org.  

- Decret 21/2006 sobre ecoeficiència d’edificis,  

- Real decreto 661/2007 por el que se establece un nuevo régimen juridico y económico de la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial,  

- Real decret 2818/1998, Real decret 2818/1998, sobre eletricitat 

- Decret 114/1988, d’avaluació d’impacte ambiental. 

- mapes de recursos eòlics de Catalunya, Miramón,  

- Pla sectorial d’implantació d’energies renovables a Catalunya,  

- Pla de l’energia a Catalunya 

Altres 

- Ajuntament de la selva de Mar,  
http://webspobles.ddgi.cat/sites/selva_de_mar/default.aspx  

- Fecsa Endesa,  

- Repsol YPF,  

- Mallol Hermanas,  

- Core Inventory of Air emissions methodology. 2003.  

 

4. Aspectes de sostenibilitat economia 

Recursos d’internet 

- Anuari Econòmic Comarcal. Caixa de Catalunya. Any 2006 
http://www.caixacatalunya.es/CDA/caixacat/  

- Fitxes municipals any 2006 de Caja Espanya.  
http://www.cajaespana.es  

- Anuari Departament de Treball i Industria. Generalitat de Catalunya anys 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003 
http://www.gencat.cat/treball/  

- Institut d’Estadística de Catalunya 
http://www.idescat.es  

- Departament de Política territorial i Obres Públiques 
http://www.gencat.net/treball/departament.es 

- Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 
www.creaf.uab.es 

- Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
http://www.gencat.cat/darp/  

- Institut Català de la Vinya i el Vi. 
http://www.gencat.net/darp/incavi.htm  

- EPER-España; Registro estatal de Emissiones i Fuentes Contaminantes 
http://www.eper-es.es/ver.asp?id=1090&Doc=1092&index=2 

- Cartografia del Departament de Medi Ambient i Habitatge. (Miramon) 
http://www.gencat.net/mediamb/sig/sig.htm  

- Pla Director territorial Empordà. Any 2006. 
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/es/plans/directors/directors.jsp 

- Ajuntament de La Selva de Mar.  
http://www.ddgi.cat/selvademar/ 

Normativa 

- POUM de la Selva de Mar. Any 2006. Ajuntament de la Selva de Mar 

- Llei 3/98 de Intervenció Integral de l'Administració Ambiental. 

- Memòria del Pla Especial del Parc Natural del Cap de Creus. Any 2006 

Altres 

- Ajuntament de La Selva de Mar 
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- Departament de Medi Ambient i Habitatge. OGAU-Girona 

 

5. Aspectes de sostenibilitat social 

Recursos d’internet 

- Institut d’Estadística de Catalunya 
http://www.idescat.es  

- Sistema d’Informació d’Administració Local, MUNICAT 
http://www.municat.cat 

- Fitxes municipals any 2006 de Caja Espanya.  
http://www.cajaespana.es  

- Instituto Nacional de Estadística (INE) 
http://www.ine.es 

- Memòries 2004 i 2005 de l’Àmbit Territorial de Girona, Institut Català de la Salut (Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya) 
http://www10.gencat.net/catsalut/cat/publicacions_memories.htm 

- Diari digital empordà.info 
http://www.emporda.info 

- Butlleti Oficial de la Província de Girona 
http://www.ddgi.cat/bopV1 

- Hipermapa de Catalunya  
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/actuacions/territori/hipermapa.jsp 

- http://www.entitatscatalanes.com 

Normativa 

- Pla Director territorial Alt Empordà. Any 2006. 
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/es/plans/directors/directors.jsp 

- POUM de la Selva de Mar. Any 2006. Ajuntament de la Selva de Mar 

Altres 

- Ajuntament de la Selva de Mar. 

- Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona 

- Sociedad de Tasación 

- Pla per el Dret a l’Habitatge 2004-2007 

- Pacte Nacional per l’Habitatge 2007 – 2016 (Departament de Medi Ambient i Habitatge) 

- Col·legi de Farmacèutics de Girona 
http://www.cofgi.com/ 

- Servei d’Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris (Departament de Salut) 

- Àrea de Benestar. Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

- Àrea de Turisme. Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

- Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 

 

6. Patrimoni cultural, arqueològic i etnogràfic 

Normativa 

- POUM de la Selva de Mar. Any 2006. Ajuntament de la Selva de Mar 
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Comissió Tècnica de Seguiment : 

Josep Maria Cervera (Ajuntament del Port de la Selva) 

Jaume Fontenla (Ajuntament de Cadaqués) 

Joan Maria Roig (Ajuntament de la Selva de Mar) 

 

Miquel Campos (Direcció Facultativa; Diputació de Girona) 

 

Ponç Feliu Latorre (Empresa adjudicatària; SERPA) 

Enric de Bargas Sellarés (Empresa adjudicatària; TRAÇA) 

Carles Casabona Ferré (Empresa adjudicatària; TRAÇA) 
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