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

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

És a partir d’aquí, i sobretot després de la Conferència de Rio de Janeiro “Cimera de la Terra” (Brasil, 
1992), que s’aposta per la sostenibilitat. Aquesta Conferència impulsa, entre d’altres, el programa de 
l’Agenda 21 Local o Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, per tal d’assolir els objectius de la Cimera. 
Aquest programa pretén dotar als municipis d’una eina eficaç, concreta i operativa, que serveixi per 
afavorir el desenvolupament de les capacitats econòmiques locals d’acord amb la utilització sostenible 
dels recursos.  
 
L’Agenda 21 local és un document que desenvolupa un Pla Estratègic Municipal basat en la integració, 
amb criteris sostenibles, de les polítiques ambientals, econòmiques i socials del municipi, i que sorgeix 
de la participació i presa de decisions consensuades entre els representants polítics, personal tècnic 
municipal, ciutadans i altres agents implicats. 
 
L’Agenda 21 és l’instrument més àmpliament difós i acceptat per part de les autoritats locals per abordar 
els greus problemes ambientals des de l’enfocament de “pensar globalment i actuar localment”, degut a 
què, sense perdre de vista l’objectiu global de la protecció del medi, és a nivell local a on es poden 
prendre decisions més pràctiques i participatives. 
 
Així doncs, l’Agenda 21 és un instrument que ha de permetre l’evolució de la comarca cap a un equilibri, 
el qual ha de ser l’òptim en cada moment. D’aquesta manera, no es busca un equilibri estàtic sinó 
dinàmic, que permeti i persegueixi la millora contínua de la qualitat de vida. 
El 1994, en la Conferència Europea de Ciutats i Pobles sostenibles, celebrada al municipi d’Aalborg 
(Dinamarca), una sèrie de representants de vuitanta autoritats locals d’Europa, i prenent com a 
referència la Cimera de Rio, van aprovar un manifest “Carta de les Ciutats Europees cap a la 
Sostenibilitat” conegut també com a Carta d’Aalborg. En aquest document, les ciutats declaren la seva 
voluntat de redactar l’Agenda 21 Local.  
 
A la tercera Conferència de les ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat celebrada a Hannover (Alemanya) 
l’any 2000, es fa balanç sobre la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles dels últims anys. Deu anys 
després de la cimera de Rio, al 2002, es va celebrar a la ciutat sudafricana de Johannesburg la Cimera 
Mundial per al Desenvolupament Sostenible Rio + 10, per tal de fer balanç dels objectius aconseguits 
des de 1992. La Declaració de Johannesburg recull els compromisos que a partir d’ara han de permetre 
la consecució d'un desenvolupament sostenible arreu del planeta. 
 
La Diputació de Girona es va adherir el 1997 als principis de la Carta d'Aalborg i la Campanya de Ciutats 
Europees Sostenibles, i va posar en marxa el programa de suport a la redacció dels Plans d’Acció Local 
per a la Sostenibilitat (PALS) per tal de donar suport a aquells municipis de les comarques gironines que, 
amb l’objectiu bàsic d’assolir els compromisos derivats de la Cimera de Rio, s’adhereixen a la carta 
d’Aalborg i redacten la seva Agenda 21 local. 
 
El 2004, la Diputació de Girona modifica l’ideari i plantejament programàtic del programa de suport en la 
redacció dels PALS, i treu una nova línia de subvenció “del Pla a l’Acció” per tal d’ajudar als municipis 
gironins a aplicar les accions proposades en els PALS. 
 
Per tal d’encaminar-se cap a un desenvolupament sostenible, els municipis de la comarca del Ripollès 
s’han adherit 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 cada un dels municipis de la comarca. Aquesta és la primera 
experiència de la realització d’una Agenda 21 en la que tots els municipis de la comarca aposten alhora 
per engegar aquest projecte comú, el qual permetrà adquirir una visió local, regional i comarcal del 
Ripollès. 
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DEPLAN (Desenvolupament i planificació ambiental) és l’empresa adjudicada per a la redacció de les 
Agendes 21 locals dels municipis de la comarca del Ripollès, en coordinació amb els ajuntaments dels 
19 municipis que integren la comarca, el Consell Comarcal del Ripollès i la Diputació de Girona. 
Paral·lelament a aquests treballs, DEPLAN també està realitzant Pla Especial de Regulació d’Usos del 
Sòl No Urbanitzable i el Pla Director Territorial de la comarca del Ripollès. 
 
 
B. Objectius 
 
Els objectius bàsics a assolir mitjançant la redacció de les Agendes 21 locals de cada un dels municipis 
de la comarca del Ripollès són els següents:  
 
• Donar als municipis de la comarca del Ripollès els elements de coneixement necessaris per portar a 

terme polítiques de desenvolupament local sostenible dels municipis de manera planificada. 
 
• Preveure accions globals que integrin tots aquells aspectes necessaris que tendeixin a fer efectiva 

la sostenibilitat supramunicipal de la comarca del Ripollès.  
 
• Definir uns criteris de sostenibilitat que orientin la futura modificació dels planejaments municipals. 
 
• Determinar una sèrie d’actuacions prioritàries (projectes, estudis, organització interna), definir-ne el 

calendari i buscar les fonts de finançament, la gestió, etc. per accelerar la transició cap a un 
desenvolupament sostenible de la comarca. 

 
• Fomentar la participació dels agents socials, els grups d’opinió i els col·lectius ciutadans en el 

procés d’elaboració de l’estratègia local. 
 
• 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. 
 
• Assegurar, en els municipis de la comarca del Ripollès, un alt grau de qualitat de vida per tots els 

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

 
 
C. Metodologia 
 
La metodologia emprada en la realització de les l’Agendes 21 locals de la comarca del Ripollès s’ha 
desenvolupat a partir del Programa de suport de la Diputació de Girona: 
 
 
FASE I: Informació i seguiment 
 
⇒ Recull de Dades: En aquesta primera fase, s’ha realitzat una recerca de totes les dades disponibles 

dels diferents aspectes ambientals, econòmics i socials. S’ha consultat la informació preliminar de 
què disposa el Consell Comarcal i s’ha ajudat per diferent informació d’altres entitats públiques 
(Diputació de Girona, Departament de Medi Ambient, etc.) i privades (Companyia subministradora 
d’aigua i electricitat, etc.), i s’ha completat amb un ampli treball de camp de reconeixement per tal de 
suplir les mancances d’informació.  

 
S’han tingut en compte, a l’hora de la recollida de dades dels municipis, tots aquells projectes 
realitzats o en fase d’elaboració de les diferents entitats pertinents. S’han actualitzat els treballs 
realitzats pel Consell Comarcal i/o els Ajuntaments i s’ha realitzat un anàlisi de la seva gestió actual 
en clau de sostenibilitat, mancances i oportunitats de millora.  
 
El contacte amb aquests organismes i administracions ha permès identificar els aspectes ambientals, 
territorials, socials i econòmics d’abast supramunicipal i impulsar el contacte entre tots per tal 
d’establir polítiques i actuacions coordinades. 
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A més, s’ha fet una detecció apriorística dels aspectes amb una incidència ambiental més 
significativa, així com dels punts forts i febles, per tal de donar una especial importància a aquells 
aspectes més significatius. 
 

⇒ Selecció de la informació operativa: La informació recollida ha estat contrastada per totes les parts 
que intervenen en el procés. S’ha donat prioritat a la informació actualitzada de l’Administració. En 
aquest sentit ha sigut fonamental establir unes línies d’intercanvi d’informacions i d’idees entre les 
diferents parts implicades en aquest projecte programant i concretant exactament les reunions i els 
diferents contactes a realitzar. 

 
⇒ Treball de Camp: Les tasques de recerca i treball de camp han completat el volum final d’informació 

recollida, contrastada i validada definitivament. En funció de les mancances observades en la 
recopilació final d’informació, s’han programat les tasques necessàries per subsanar aquestes 
deficiències, per tal de quedar coberts amb rigor tots els objectius finals. 
 
 

FASE II: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 
 
A partir del recull de dades obtingut en la fase anterior, s’ha elaborat una memòria descriptiva que 
analitza, per cada un dels municipis, els diferents vectors ambientals (aigua, residus, energia, etc.), 
aspectes econòmics (mercat de treball, anàlisi dels sectors, etc.) i aspectes socials (població, habitatge, 
salut, associacionisme, etc.). En el mateix document s’ha integrat la diagnosi estratègica, organitzat per 
vectors o blocs temàtics, en el qual s’ha donat més importància als vectors més problemàtics de cada 
municipi. 
 
La diagnosi estratègica recull tant l’anàlisi de la situació i la gestió de cada vector com l’anàlisi integrada 
dels diversos aspectes i vectors associats. A més, s’han identificat els punts forts, punts febles, 
oportunitats i amenaces que representen els paràmetres analitzats. Finalment s’ha elaborat un recull 
d’objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat els quals serviran de base per a la definició del Pla 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat. 
 
Cal tenir en compte que s’ha elaborat un document preliminar el qual ha estat objecte de debat i 
discussió en el procés de participació ciutadana. 
 
 
FASE III: Pla de participació i de comunicació 
 
Un dels objectius principals de l’Agenda 21 és la informació a la població, així com el foment de la 
participació de tots els agents implicats (agents socials, grups d’opinió, col·lectius ciutadans, 
associacions, etc.).  
 
El pla de participació i de comunicació que s’ha proposat és a nivell territorial de manera que es 
garanteix un procés de millora continua, d’informació ciutadana permanent i que ha servit perquè tant els 
tècnics com la població pugui aportar informació des de la percepció i el coneixement local.  
 
La metodologia utilitzada en el Pla de Participació es recull en el Document III: Pla de participació i de 
comunicació. 
 
 
FASE IV: Pla d’acció local per a la sostenibilitat 
 
El Pla d’Acció és l’objectiu últim del conjunt de treballs realitzats. S’elaborarà un PALS provisional que 
serà debatut per part dels diferents agents socials i ciutadans. 
 
El Pla d’Acció definitiu, aprovat pel Ple de cadascun dels ajuntaments del Ripollès, esdevindran 
element programàtic i cos central de l’Agenda 21 dels municipis de la comarca. 
 
Es redactarà una Declaració ambiental, la qual serà un document de síntesi i de democratització del 
projecte, i un pla de seguiment de l’aplicació del PALS en el temps, mitjançant els òrgans de 
participació creats i els indicadors. 
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Figura 1: Esquema metodològic de les Agendes 21 locals dels municipis de la comarca del Ripollès. 
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Font: Elaboració pròpia. 
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1.1. Emmarcament geogràfic 
 
Molló és un municipi ubicat a l’extrem nord-est de la comarca del Ripollès, una de les comarques 
pirenaiques de Catalunya. El municipi es troba a la zona del Pirineu i està en contacte amb l’estat 
Francès, concretament amb les comarques del Vallespir i el Confluent. A l’Oest limita amb Setcases i 
Llanars i al Sud i a l’Est amb Camprodon. 
 
Pel que fa al relleu físic, el municipi es troba a la vall de Camprodon (conca superior del Ritort amb els 
seus afluents, les rieres de Fabert i de la Ginestosa). Limita al Nord amb la serralada que separa les 
conques del Ter i del Tec (Vallespir), entre el massís de Costabona i el Montfalgars (1.610 m alt), el qual 
domina el coll d’Ares. Un branc que arrenca de Costabona (puig Sistra, 1 988 m, i puig Moscós, 1.739 m) 
el separa dels vessants de l’alt Ter. El límit oriental està format, en part, per la riera de Rocabruna, 
tributària del Fluvià. El terme inclou encara, al Sud-Est, els vessants occidentals del coll de la Boixeda. 
 

 
El poble de Molló és el cap de municipi, que té agregat el poble d’Espinabell i comprèn diversos veïnats 
(Favert, la Ginestosa, Moixons) i caseries (Can Solà, Favars, els Graells, el Riberal). Travessa el terme la 
carretera comarcal C-151, que continua vers el Nord i s’endinsa pel coll d’Ares, en direcció a França. 
 
El nucli urbà es troba a uns 1.180 m per sobre el nivell del mar, però l’interval de cotes del terme 
municipal es troba aproximadament entre els 1.000 i els 2.100 m per sobre del nivell del mar. El pic més 
alt és el Puig Sistra (1.985 m), al límit amb Setcases. 
 
El municipi tenia 329 habitants a l’any 2006 repartits en els diferents agregats de població. Cal afegir que 
la seva població representa l’1,27% dels habitants de la comarca. La major dels habitants del Ripollès 
(40,7%) es troba a Ripoll, la capital.  
 
Molló té una superfície de 952,2 km2, el que indica que la densitat de població de 0,35 habitants/km2. 
 
La carretera C-38, permet la comunicació de Molló amb els municipis propers. Aquesta, passa per 
Camprodon i comunica amb França.  

Figura 2: Mapa de relleu del Ripollès 



 
12 
 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

1.2. Límits geogràfics 
 
Molló limita amb 4 municipis, 3 dels quals són de la mateixa comarca i 1 és francès: 
 

⇒ Al Nord amb Prats de Molló-La Presta (França). 
⇒ A l’Est i al Sud amb Camprodon.. 
⇒ A l’Oest amb Llanars. 
⇒ A l’Oest amb Setcases. 

 
 
El riu Ritort neix a l’extrem nord-occidental del terme municipal i el travessa tot dirigint-se cap a 
Camprodon, on s’uneix al riu Ter. La resta de la xarxa hidrogràfica municipal està composta per tot un 
seguit de torrents afluents del Ritort. 
 
Cal anomenar que les carreteres locals i comarcal segueixen aproximadament el mateix recorregut que 
els cursos fluvials, aprofitant les valls. 
 
El límit del terme municipal, ressegueix (en el sector occidental) les carenes de les diferents serralades 
de la zona. A l’Est i al Sud del terme els límits administratius no coincideixen estrictament amb la 
topografia del terreny.  Tot i això, si que hi ha certa tendència a resseguit les valls i carenes de la zona.  
 
 
Figura 3: Mapa de límits administratius comarcals i municipals 

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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A. Memòria descripitva 
 
2.1. Clima i meteorologia 
 
El municipi de Molló, dins del Pirineu oriental, 
es troba situat íntegrament al Pirineu axial. 
Per a caracteritzar el clima del terme 
municipal s’han emprat les dades de l’estació 
metereològica que es troba situada dins del 
mateix municipi, concretament en el veïnat 
de Fabert. 
 
L’estació de Molló es troba a una alçària de 
1406 m i les seves coordenades UTM són X: 
451920 Y: 4692045.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. Temperatura 
 
El terme municipal de Molló presenta uns hiverns freds, 
d’entre 0 i 5 ºC i uns estius suaus, d’entre 15 i 20 º C. Al 
mes de març s’inicia un increment de la temperatura fins el 
mes d’agost, quan s’enregistren temperatures més 
elevades. 
 
S’aprecia que en els cinc anys d’estudi, les dades no han 
patit variacions importants, tot i que l’estiu del 2003 va ser 
més càlid que el dels anys precedents. 
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Figura 4: Localització de les estacions meteorològiques de 
la comarca. 

Font: Servei de meteorologia de Catalunya. 
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Figura 5: Evolució de les temperatures 

Font: Servei de meteorologia de Catalunya. 
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En el mapa de la figura, on es representen les temperatures mitjanes anuals, s’aprecia que en el municipi 
de Molló les tempreratures mitjanes anuals són més elevades al SE (entre 9º i 11º) que al NW del terme 
municipal (entre 6º i 9º).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2. Precipitacions 
 
A Molló les precipitacions més importants es concentren en 
els mesos d’abril i maig (entre 150 i 200 mm) i també a la 
tardor (entre 100 i 150 mm). A l’estiu les pluges es 
redueixen a una mitjana inferior a 100 mm i a l’hivern, 
sobretot al gener, la mitjana es inferior a 50 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tant, l’oscil·lació de les precipitacions entre l’època humida i l’eixuta és de l’ordre de 160 mm. Tot i 
tenir dues èpoques de pluges lleugerament definides, es produeixen variacions importants en les 
precipitacions a nivell anual. 
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Figura 7: Evolució anual de les precipitacions  
a Molló 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

Figura 6: Mapa de temperatures mitjanes anuals del Ripollès.(1996) 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH i de l’ICC.
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Analitzant el climodiagrama que que es presenta 
tot seguit, s’observa que la disminució de les 
precipitacions durant els mesos de juny, juliol i 
agost coincideix amb l’època de temperatures 
més elevades, però sense que s’arribi a produir 
un període de sequera estival apreciable, de 
manera que els estius són frescos i suaus. Per 
altra banda, a finals d’hivern es produeix una 
època de pluviometria baixa degut a les 
característiques dels hiverns de la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Al mapa de la figura següent s’observa que en el Terme Municipal de Molló les precipitacions anuals 
mitjanes es troben compreses entre els 1050 mm i 1200 mm, essent menys importants en el sector S del 
municipi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Climodiagrama Molló

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAH i de l’ICC.

Figura 9: Mapa de precipitacions mitjanes anuals del Ripollès.(1996)
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2.1.3. Humitat relativa 
 
La zona de Molló presenta una humitat relativa que al 
llarg de l’any oscil·la entre el 70% i el 80%. Aquesta és 
més baixa en els mesos de gener i febrer i des d’aquest 
últim mes fins a l’Octubre oscil·la fins a descendre 
durant els mesos de novembre i desembre. 
 
Les davallades d’humitat relativa coincideixen amb la 
disminució de precipitacions i amb l’increment de les 
temperatures al període estival. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4. Vents 
 
La mitjana de velocitat del vent indica que el període 
més ventos es correspon als mesos d’hivern i 
primavera, mentre que els mesos amb més calma es 
corresponen als d’estiu. Les velocitats màximes 
assoleixen valors d’entre 1,5 i 2,00 m/s. En l’estació de 
Molló la direcció predominant del vent és de component 
S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5. Radiació solar 
 
En la zona pirinenca hi ha un augment de la radiació 
solar des dels mesos d’hivern fins a principis d’estiu, 
concretament al mes de juny. A partir d’aquesta estació, 
la radiació va disminuïnt, a mesura que s’escurça el dia. 

Figura 10: Evolució de la humitat relativa en el municipi 
de Molló 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 
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Figura 11. Velocitat del vent a Molló 
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Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

Figura 12: Evolució de la radiació solar en el municipi de 
Molló 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 
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En la figura següent, on es representa la irradiació mitjana anual, s’observa que a Molló es troba entre 
13,5 MJ/m2 i 17 MJ/m2. Únicament hi ha petites taques a les valls dels cursos d’aigua amb una irradiació 
mitjana inferior a 13 MJ/m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Mapa d’irradiació mitjana anual 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica del DMAH i de l’ICC
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2.2. Geologia i geomorfologia 
 
2.2.1. Marc geològic general 
 
La comarca del Ripollès es troba íntegrament situada en el Pirineu Oriental, el qual es correspon a la 
porció de Pirineu que s’estén des de la vall del Segre fins la Mediterrània. Dins del Pirineu Oriental es 
diferencia la zona axial del Prepirineu: 
 

• La zona axial es troba formada per materials paleozoics pre-hercinians afectats, durant el 
Carbonífer superior, per l’orogènia herciniana i durant l’Eocè superior, juntament als materials 
post-hercinians que constitueixen la cobertora prepirinenca, per l’orogènia alpina. Es tracta, 
doncs, de materials que presenten un grau de tectonització important i també un metamorfisme 
de baix grau. La seva edat es troba compresa entre el Cambrià i el Carbonífer mitjà. Cal dir que 
a la zona axial afloren gneissos que s’atribueixen al pre-Cambrià. 

 
• La zona prepirinenca es troba representada pels materials de cobertura que, a finals de l’Eocè, 

tant sols foren afectats per l’orogènia alpina. Es tracta de materials del Paleozoic terminal 
(Estèfano-Permià), del mesozoic (base del Garumnià), del Paleocè (sostre del Garumnià) i de 
l’Eocè. 

 
En la Figura 14 es representa la distribució areal i la disposició estructural del conjunt d’aquests materials 
en la comarca del Ripollès i en les àrees veïnes. Com es pot observar, els materials paleozoics pre-
hercinians, tant els pre-silurians com els post silurians, es disposen en la part N del territori, 
concretament en la zona axial pirinenca. En una franja estreta adossada a l’àrea d’aflorament dels 
materials post-silurians es desenvolupen roques estèfano-permianes i garumnianes; es tracta dels 
materials que configuren la base del Prepirineu. Al S afloren materials de l’Eocè del Prepirineu oriental, 
els quals es posen en contacte, vers el S de la comarca, amb materials eocens de la depressió de l’Ebre 
(avantpaís). 
 
Els materials axials i els prepirinencs es troben parcialment recoberts per sediments quaternaris, sobretot 
els corresponents als dipòsits al·luvials del Ter, del Freser i dels seus afluents. 
 
L’estructura tectònica dels materials es representa en el tall geològic de la Figura 14 (Muñoz, 1985). Els 
materials pre-silurians es desenvolupen sobretot al N de l’anomenat encavalcament de Ribes-
Camprodon, en una unitat estructural anomenada unitat del Canigó. Al S d’aquest encavalcament i en 
una franja estreta es desenvolupa una estructura tectònica complexa coneguda com a apilament 
antiformal del Freser. Es tracta de diverses làmines encavalcants apilades entre si i vergents vers el S en 
les quals hi afloren tant materials pre-hercinians com materials post-hercinians (estèfanopermians i 
garumnians). El tall geològic que es representa s’ha realitzat en la vall del Freser; en aquest sentit cal dir 
que a en l’extrem Est de la comarca (Rocabruna) i en una posició similar aquestes làmines encavalcants 
configuren el dúplex de Rocabruna. Al S d’aquestes làmines encavalcants es desenvolupen els materials 
eocens del Prepirineu, en una unitat tectònica que s’anomena unitat del Cadí. Aquesta consisteix en una 
estructura sinclinal (sinclinal de Ripoll), de direcció E-W, el flanc N de la qual limita i en part conforma 
l’apilament antiformal del Freser i el flanc S es troba encavalcant els materials eocens de l’extrem N de la 
depressió central, a través de l’encavalcament de Vallfogona. Aquesta última estructura configura el límit 
meridional del Pirineu oriental. 
 
El terme municipal de Molló es troba situat al NE de la comarca del Ripollès, íntegrament en la zona axial 
pirinenca, exceptuant l’extrem meridional en què afloren materials garumnians pre-pirinencs. La major 
part del municipi es troba situada al N de l’encavalcament de Ribes-Camprodon, essent els materials 
més representatius els del Paleozoic pre-Silurià, sobretot els del Cambro-Ordovicià, però també els de 
l’Ordovicià superior. Al S del terme municipal es desenvolupa l’encavalcament de Ribes-Camprodon que 
posa en contacte els materials pre-Silurians amb els post-Silurians, representats pel Silurià i el Devonià. 
 
El substrat rocós es troba parcialment recobert pels dipòsits quaternaris al·luvials del riu Ritort i dels seus 
afluents principals, com la riera d’Abella, la ribera de Tregurà i la ribera del Catllar, i també per dipòsits de 
vessant. 
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Figura 14:Mapa i tall geològic esquemàtic del Pirineu oriental 

Font: Muñoz J. A.(1985, 1992) 
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2.2.2. Litologies predominants 
 
Els materials paleozoics pre-hercinians que es desenvolupen en el terme municipal de Molló es troben 
representats, de més antics a més moderns, per les següents unitats cronostratigràfiques (veure Fig. 15): 
 
 

CAMBRO-ORDOVICIÀ: es tracta d’una potent sèrie constituïda per una alternança centimètrica i 
mil·limètrica de gresos i de lutites que presenten una marcada esquistositat (epígrafs 1 i 2 de la 
Fig. 15). Entre aquests materials s’intercalen nivells de conglomerats (epígraf 3), de lutites negres 
(epígraf 4), de gres (epígraf 5), de gneissos granulats (epígraf 6) i de calcàries, dolomies i marbres 
(epígraf 7). Afloren en la major part del municipi, exceptuant l’extrem meridional. 

 
ORDOVICIÀ SUPERIOR: es disposa estratigràficament per sobre dels materials cambro-
ordovicians. Es troben constituïts per nivells de conglomerats, microconglomerats, gresos, lutites i 
per roques vulcano-clàstiques (epígraf 8). Es desenvolupen vers la part merirdional, adossats a 
l’encavalcament de Ribes-Camprodon. 
 
SILURIÀ: representat per pissarres negres amb restes de graptòlits i trilòbits que sovint es troben 
pirititzats (epígraf 9). Es troba ben representat en la part S del terme municipal, 
 
DEVONIÀ: es troba format per una alternança de calcàries i de lutites grises (epígraf 10). Les 
calcàries contenen abundoses restes fòssils marines, d’entre la que cal destacar restes de 
cefalòpodes (goniatits i ortoceràtids), crinoïds, ostràcodes i restes de trilòbits. Aquests materials es 
troben ben representats al S del terme municipal. 
 

En el terme Municipal de Molló i en l’extrem S del municipi també es desenvolupen materials terciaris del 
Prepirineu oriental, els quals es troben encanvalcats per materials devonians. Aquests es troben 
representats per la part inferior de la sèrie garumniana: 
 

GARUMNIÀ (PALEOCÈ):es tracta d’una alternança de conglomerats, gresos i lutites vermelles 
(epígraf 11), que configuren la part inferior del Garumnià. L’edat d’aquests materials 
predominantment es correspon al Paleocè (base del Terciari). 
 

D’altra banda els dipòsits d’edat quaternària més característics del terme municipal són els següents 
(Fig. 15): 
 

Dipòsits col·luvials: Es tracta de dipòsits de vessant formats per graves anguloses, sorres, llims i 
argiles (epígraf 12). Es desenvolupen en les vessants muntanyoses, on recobreixen parcialment el 
substrat rocallós  
 
Dipòsits de fons de llera: Finalment cal esmentar els dipòsits quaternaris més recents que 
reblenen les lleres dels cursos principals d’aigua i dels seus afluents (epígraf 13). Es tracta de 
graves rodades i sorres en el cas de la llera dels cursos majors, i de graves subarrodonides, sorres 
i llims en el cas de les lleres dels torrents de jerarquia inferior. 

 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
23 

  

 

 
 

 

 
 

Figura 15 :Mapa geològic de  Molló 

Font: ITGE. Fulles de Ripoll (núm. 256) i Molló (núm.218). 
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2.2.3. Geomorfologia 
 
Els trets geomorfològics més significatius que caracteritzen el Terme Municipal de Molló són els 
següents: 
 

• Les estructures originades durant la tectònica alpina, de direcció ENE-WSW, han generat un 
important control estructural en la morfologia de l’extrem meridional del municipi. D’aquesta 
forma les carenes localitzades al S de l’encavalcament de Ribes-Camprodon s’orienten segons 
la mateixa direcció. En aquestes normalment hi té lloc el desenvolupament dels materials de més 
compacitat i, per tant, més difícils d’erosionar. En aquest sector cal esmentar les crestalleres que 
conformen els materials calcaris del Devonià. En canvi, en la major part del municipi, on 
predominen materials del Cambro-Ordivicià, (esquistos) les morfologies de les carenes és més 
arrodonida. Tot i així cal esmentar que les calcàries del Cambro-Ordovicià, concretament en el 
sector del Puig de la Clapa i del Puig de les Basses originen en aquest indret una superfície 
estructural d’extensió considerable. 

 
• La dinàmica de vessants es manisfesta per la presència de dipòsits col·luvials en els pendents 

del terme municipal. En l’extrem S del terme municipal, vers els Querols, es desenvolupen petits 
lliscaments superficials. 

 
• El modelat glacial ha deixat poca petxa en el terme municipal. En canvi, hi ha molts indicis de 

modelat periglacial. D’aquesta forma, els esbaldregalls de vessant són abundosos en els marges 
dels rius i torrents principals, així com també ho són els vessants regularitzats, especialment el 
del marge dret del torrent de la Casassa. Tant en els vessants propers a Coll d’Ares, en el sector 
oriental del municipi, com en el sector del coll de la Boixeda hi ha esbaldregalls de vessant 
estratificats. Tanmateix cal esmentar la presència d’una depressió d’origen nival i càrstica, 
desenvolupada en calcàries cambro-ordovicianes, a l’àrea de capçalera del Ritort, per sota de 
les roques d’en Marcer. 

 
• Finalment cal esmentar la gènesi de processos càrstics en els materials calcaris que s’intercalen 

en la sèrie cambro-ordoviciana, sobretot en un nivell calcari que es desenvolupa des del nucli de 
Molló vers el SE d’aquesta població. 

 
 
2.2.4. Patrimoni geològic 
 
El patrimoni geològic sol definir-se com el conjunt de recursos naturals, majoritàriament no renovables, ja 
siguin formacions rocoses, estructures geològiques, acumulacions sedimentàries, fomes del terreny o 
jaciments minerals, petrològics o paleontològics, que permeten reconèixer, estudiar i interpretar l’evolució 
de la història geològica de la Terra i dels processos que l’han modelat. Al seu indubtable valor científic, 
cultural i didàctic s’hi suma sovint un interès paisatgístic o recreatiu, o una especial bellesa. 
 
Segons aquesta definició, en el municipi de Molló s’han escollit quatre exemples que es poden 
considerar com a punts d’interès geològic. Alguns d’aquests punts han estat compilats d’inventaris 
realitzats com ara el de Pallí et al. (2004) i el de Costa et al. (1999). La situació dels diferents punts es 
pot observar en la figura 17: 
 
Els punts seleccionats són els següents: 
 

1-Balmes d’en Borrasser: Sistema de cavitats càrstiques desenvolupades en les calcàries cambro-
ordovicianes, concretament en el barri del Riberal, dins del nucli urbà de Molló. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 16 :Fotografia i cartografia de les Balmes d’en Borrasser

Font: Costa et al. (1999) 
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2-Avencs de La Boixeda: Sistema de cavitats càrstiques 
desenvolupat en el vessant S del puig de Sant Bernabé. En 
aquest indret es coneix com a mínim la presència de 10 
cavitats, desenvolupades també en calcàries del Cambro-
Ordovicià. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 :Situació dels punts d’interès geològic en el municipi de Molló 

Font: Compilació inventaris de Pallí et al. (2004 i de Costa et al (1999) 

Figura 18. Cartografia dels avencs de La Boixeda

Font: Grañena, Molina, Albero (1979) 
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3 i 4-Esbaldregalls de vessant estratificats: Els esbaldregalls de vessant estatificats són trets 
característics de l’actuació de processos periglacials. En el municipi de Molló hi ha exemples d’aquest 
tipus de dipòsits tant en els vessants de Coll d’Ares com en el coll de la Boixeda. 
 
 

2.3. Sòls 
 
No es coneix cap estudi detallat sobre els sòls del municipi de Molló. Els pocs treballs que tracten 
aquesta temàtica ho fan de manera molt general, a escala de tota la província de Girona (Roqué & Pallí, 
1983). Les dades que seguidament s’exposen deriven d’aquests treballs, els quals es reflecteixen en la 
figura 19.  
 
 
A partir de les dades del mapa es pot observar que en la major part del terme municipal es desenvolupen 
sòls sobre roques metamòrfiques de tipus urdotents, umbrepts i localment ocrepts. 
 
En l’extrem meridional del municipi hi ha una franja, que coincideix amb l’aflorament de les calcàries 
devonianes, en què predominen sòls que es desenvolupen sobre roques carbonàtiques, com els rendolls 
i els ortents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 . Mapa de sòls als municipis del Ripollès

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Roquè & Pallí (1992) 
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2.4. Hidrologia i Hidrogeologia 
 
2.4.1. Conques hidrogràfiques 
 
El territori comprès pel terme municipal de Molló majoritàriament forma part de la conca Hidrogràfica del 
Ter. El principal curs d’aigua que transcorre pel terme municipal és el riu Ritort. En el seu marge 
esquerre, els principals afluents són el clot de l’Avellanosa, el clot de la Closeta, el torrent de Fabert, el 
torrent de la Ginestosa, el clot de la Fonteta, el torrent de Coll d’Ares i el torrent de la Boixeda. En el 
marge dret són el torrent de la Casassa, el clot de la Seca, el clot de Sant Benet, el torrent de la Font de 
l’Espatllat, el torrent del Galceran i el torrent de l’Avellaneda. En l’extrem meridional del municipi, en el 
vessant S del coll de la Boixeda, hi neix el torrent de la Quera, que forma part de la conca hidrogràfica 
del Fluvià. També cal dir que en l’extrem oriental del municipi els afluents del torrent de l’Aboç també 
formen part de la conca del Fluvià. 
 
L’aigua dels afluents del Ter és, principalment, de procedència nival i pluvial, rebent també els aports 
d’escolament sub-superficial a través de la part superior alterada i fissurada del substrat cambro-
ordovicià. És per això que aquests cursos d’aigua es troben sotmesos a variacions de cabal estacionals. 
Això no obstant, cal esmentar que el Ritort, a la seva capçalera, es nodreix en part d’aigues procedents 
de nivells calcaris cambro-ordovicians, els quals formen part de la unitat hidrogeològica de Queralbs. 
Aquests, correspon a un aqüífer de cert interès hidrogeològic. De la mateixa forma, el curs del torrent de 
la Boixeda, en un tram de longitud considerable, se situa sobre calcàries del Cambro-Ordovicià i del 
Devonià, per la qual cosa és possible que part del seu cabal sigui d’origen subterrani. 
 
 
2.4.2. Unitats hidrogeològiques 
 
En base a les característiques geològiques dels materials que afloren al municipi es reconeixen diverses 
unitats hidrogeològiques o formacions aqüíferes que formen part del sistema hidrogeològic del Ripollès. 
Aquestes unitats es descriuen en el treball de Costa et al. (1995), realitzat per al Consell Comarcal del 
Ripollès, que es basa en una compilació de dades de l’ITGE. En la Figura 20 s’hi presenta la distribució 
espacial d’aquestes unitats en el municipi de Molló. 
 
Les unitats hidrogeològiques són les següents: 
 

Unitat Queralbs: Unitat que es troba formada per les calcàries que s’intercalen en la sèrie cambro-
ordoviciana. En el municipi de Molló es troba representada tant en l’extrem NW, en la capçalera del 
Ritort, com en el sector SW. Es configura com un aqüífer fissurat i carstificat, format per nivells 
discontinus calcaris intercalats entre esquistos i que es troba drenat per nombrosos manantials. A 
nivell comarcal sempre aflora en cotes molt elevades, per la qual cosa no hi ha dades fiables que 
permetin fer un estudi detallat. Tot i aixó, a nivell comarcal se li estimen uns recursos mínims d’uns 5 
hm3/any. 
 
Unitat Pal Camprodon: Unitat que es troba formada per les calcàries del Devonià. Per tant, es 
desenvolupa en l’extrem meridional del terme municipal, en què es troba en contacte físic amb les 
calcàries de la unitat Queralbs. La recàrrega principal es produeix a partir de la pluja i en menor grau 
a partir de l’aportació nival. El seu drenatge natural es realitza cap al Ter. Es configura com a un 
aqüífer fissurat i carstificat. A nivell comarcal se li valoren uns recursos de l’ordre de 6 hm3/any. 
 
Unitats poc productives: Amb aquest nom es tenen en compte els materials Cambro-ordovicians, 
de l’ordovicià superior, silurians i garumnians de caràcter poc permeable. Es tracta d’unitats poc 
productives i de menys interès hidrogeològic que les unitats descrites. Això no obstant, cal tenir en 
compte que la part alterada i fissurada del cambro-ordovicià pot permetre un escolament hídric sub-
superficial a través dels vessants, que pot tenir localment un cert interès hidrogeològic. D’aquesta 
forma, aquests materials fissurats i alterats es trobarien directament en contacte amb dipòsits 
quaternaris al·luvials i col·luvials. Es tractaria, per tant, d’un aqüífer sotmès a les variacions 
estacionals pel que fa a la incidència de les precipitacions en l’àrea. 
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2.4.3. Surgències 
 
Les fonts són llocs especials, en els quals l’aigua emmagatzemada en les formacions aqüíferes retorna a 
la superfície després d’un periple subterrani més o menys llarg. Durant aquest viatge per l’interior de les 
roques s’enriqueix d’elements químics dissolts.  
 
En la taula següent es presenta un recull de les principals surgències presents en el municipi amb les 
característiques principals: 
 
 

Nom Context geològic Característiques 

Font de la Masó Cambro-Ordovicià fissurat Aqüífer superficial lliure 
Font de can Galceran Cambro-Ordovicià fissurat Aqüífer superficial lliure 

Font del sitjar Cambro-Ordovicià fissurat Aqüífer superficial lliure 
Font de Can Bola Cambro-Ordovicià fissurat Aqüífer superficial lliure 

Font de les Vermeteres Cambro-Ordovicià fissurat Aqüífer superficial lliure 
Font d’en Grifeu Calcàries del Devonià Unitat Pal-Camprodon 

Font Vella Cambro-Ordovicià fissurat Aqüífer superficial lliure 
Font del Terrat Cambro-Ordovicià fissurat Aqüífer superficial lliure 

Font de les Vernedes Cambro-Ordovicià fissurat Aqüífer superficial lliure 
Font de la Pega Cambro-Ordovicià fissurat Aqüífer superficial lliure 

Font de l’Espatllat Calcàries Cambro-Ordovicià Unitat Queralbs 
Font de la Solana Calcàries Cambro-Ordovicià Unitat Queralbs 
Font de la Closa Cambro-Ordovicià fissurat Aqüífer superficial lliure 

 

Figura 20 . Plànol d’unitats hidrogeològiques 

Font: Costa et al. (1995) 

Taula 1: Fonts de Molló 
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B.Diagnosi estratègica  
 
2.5. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 
 

 IMPORTÀNCIA DEL PATRIMONI GEOLÒGIC 
 
En el terme municipal de Molló destaca la presència d’elements singulars relacionats amb el patrimoni 
geològic. Les calcàries que s’intercalen a la sèrie cambro-ordoviciana han estat sotmeses a processos 
càrstics de dissolució, per la qual cosa presenten cavitats en el seu interior, arribant a originar els 
complexos càrstics de les balmes d’en Borrasser i dels avencs de La Boixeda. L’altre element singular 
dins del camp de la Geologia, el constitueixen els dipòsits relacionats amb processos periglacials que, en 
el municipi de Molló, a causa de les seves característiques topogràfiques i altimètriques, van deixar una 
important petxa en el Quaternari antic. Es tracta d’esbaldregalls de vessant estratificats, que es 
desenvolupen als vessants propers al coll d’Ares i al coll de La Boixeda. 
 
La gestió d’aquest patrimoni ha estat més aviat minsa ja que no s’ha promogut a nivell turístic, didàctic o 
científic. 
 
 

 IMPORTÀNCIA DE LES AIGÜES SUPERFICIALS I SUB-SUPERFICIALS 
 
A Molló, tot i que en períodes de més secada alguns torrents pateixen disminucions importants de cabal, 
cal tenir en compte la presència de fluxos sub-superficials en els sediments quaternaris (col·luvials) i 
també en la part alterada del substrat cambro-ordovicià, els quals es poden convertir com a reserves 
hídriques considerables. D’aquesta forma la major part de les surgències naturals presents en el municipi 
es troben relacionades amb aquestes aigües d’escolament sub-superficial. 
 
Es per això que cal posar atenció en la conservació d’aquest gens menyspreable patrimoni 
hidrogeològic, sobretot pel que fa al possible deteriorament hidroquímic de les mateixes, tenint en 
compte les actuacions en les àrees de recàrrega. 
 
 

 IMPORTÀNCIA DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES 
 
El terme municipal de Molló no és excessivament ric en recursos hídrics subterranis de gran fondària, ja 
que les unitats hidrogeològiques més productives de la comarca, associades a roques calcàries, només 
afloren en els sectors NW i S del terme municipal, és a dir, en la capçalera del Ritort i en el curs mitjà del 
torrent de la Boixeda. És tracta de nivells calcaris del Cambro-Ordovicià que constitueixen les 
anomenades unitats hidrogeològiques de Queralbs i de Pal-Camprodon. 
 
Es per això que cal vetllar, mitjançant una bona gestió de l’aigua i la instauració de mesures de protecció, 
pel manteniment de la quantitat i de la qualitat hidroquímica de les aigües subterrànies presents en el 
municipi. 
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2.6. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Exemples excel·lents de geomorfologia càrstica 

- Riquesa en aigües superficials i sub-superficials 

- Presència de recursos hídrics subterranis localment productius i de surgències hídriques 

 
Punts febles 

- Possible futura contaminació dels recursos hídrics a causa d’activitats agràries i turístiques

- Desconeixement del volum d’aigua real extret dels aqüífers subterranis i subsuperficials 

 

Oportunitats 

- Interès creixent de la ciutadania envers el patrimoni geològic 

- Interès de les administracions per a la protecció i difusió del patrimoni geològic 

 

Amenaces 

- Manca de protecció específica per al patrimoni geològic 

- Pressió urbanística i degradació d’ambients vinculats al patrimoni geològic 

- Possibles futures extraccions hídriques desmesurades 
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3.1. Anàlisi del territori 
 
A. Memòria descriptiva 
 
 
L’ordenació del territori és un procés que pren forma a partir de plans i accions a diferents nivells i 
escales d’intervenció. El model de territori resultant és, per tant, una conseqüència de les decisions de la 
localització d’usos, de l’execució d’infraestructures, de la dotació de serveis o de la protecció d’espais. 
Però també del desenvolupament dels planejaments municipals que han estat, des de mitjans del segle 
XX, l’instrument bàsic que ha marcat els drets i els deures de la població i de l’administració en relació al 
territori i ha dibuixat la forma i el funcionament de ciutats i pobles. 
 
Així, el planejament d’escala municipal ha estat el més important, i quasi únic, protagonista i, tot i 
l’aprovació de plans superiors, com el Pla Territorial de Catalunya, es troben molt mancats de referents o 
pautes en temes fonamentals per a una correcta política territorial. 
 
A Catalunya, el planejament ha passat per diferents conjuntures sempre condicionades pel context 
econòmic i polític de cada moment. Aquest context ha incidit en els objectius del planejament, en la 
manera de planificar i en l’acompliment de les seves directrius. A grans trets, es poden diferenciar tres 
grans períodes. El primer és el d’un context de règim franquista i de “desarrollismo”, en el qual els plans 
urbans es van fer amb poca presència dels interessos col·lectius i van afavorir, en general, grans 
creixements. 
 
Un segon període és el que s’obre amb les eleccions municipals de 1979. El planejament de principi dels 
vuitanta va tenir com a objectiu fonamental passar comptes urbanístics al període anterior: dotar les 
ciutats dels equipaments i infraestructures que faltaven, donar dignitat als barris, reordenar els 
creixements, protegir determinats paratges i patrimoni arquitectònic. 
 
Finalment, a partir dels noranta el planejament, d’acord amb els temps, entra en un nou moment, encara 
en procés de definició, en el que les prioritats van més lligades a un urbanisme més participatiu, 
estructurat a partir de projectes estratègics i amb una major sensibilitat ambiental. L’interès pel territori no 
urbà ha anat creixent i de la seva condició de terrenys expectants, a l’espera de nous creixements 
urbans, a passat a tenir un reconeixement més clar dels seus valors morfològics, naturals, paisatgístics i 
productius. 
 
En la primera secció d’aquest apartat es presenten alguns aspectes de planejament general a nivell 
comarcal que emmarquen el municipi de Molló a nivell territorial. 
 
D’altra banda, es tracta l’ordenació del municipi a escala local, des de la perspectiva de l’evolució de 
l’estructura urbana (històrica, actual i futura), i de la valoració del planejament urbanístic vigent, al 
municipi. 
 
Més endavant es fa referència als espais verds urbans, i al patrimoni històric i arquitectònic, i a la qualitat 
de l’espai públic en general. 
 
 
 
3.1.1. Usos del sòl i Evolució 
 
Els usos del sòl predominants en el municipi de Molló són majoritàriament de caràcter agroforestal. Així, 
més del 85% de les 4.358 hectàrees del territori estan cobertes per boscos de diferents comunitats, 
bosquines, matollars i prats, situats des de les parts més altes de les muntanyes a les fondalades de les 
valls. El territori es caracteritza per una gran qualitat ambiental i paisatgística. Els conreus suposen tan 
sols un 11,25% del total de la superfície municipal i en els darrers anys aquests han vist reduïda la seva 
extensió.  
 
Pel que fa a la ubicació d’aquests usos, les següents figures mostren com la zona urbanitzada de Molló 
es situa al sud del municipi, seguint la vall riu Ritort, que fa sortida natural del territori en direcció a 
Camprodon. Mentre que la resta del terme està ocupada per grans extensions de diferents comunitats 
forestals, especialment bosquines i prats, en les parts baixes de les diferents valls que formen aquest 
territori hi abunden els boscos de caducifolis. Mentre que els cims i les parts més altes de les muntanyes 
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presenten una certa presència de prats supraforestals, molt importants dins dels ecosistemes d’alta 
muntanya. La poca superfície considerada com a camps de cultiu, majoritàriament conreus de secà, es 
troben situats a les vores del riu Ter, en torn al nucli de Molló. 
 

 
Observant les dues figures anteriors es pot comprovar com l’evolució dels usos del sòl que s’ha donat 
entre els anys 1987 i 2002 ha comportat una certa ampliació i compactació de la superfície urbanitzada 
en torn al nucli de Molló, així com l’expansió d’altres zones urbanitzades del municipi. També en destaca 
la gran regressió que han sofert els camps de conreu. 
 
 
3.1.2. Aspectes territorials i planejament directriu 
 
3.1.2.1. Aspectes territorials 
 
A nivell municipal, la comarca del Ripollès aplega 19 municipis, amb 26.400 habitants (2005), una 
extensió de 956,2 km2 i una densitat de 27,6 hab./km2. El municipi més poblat és la capital de la 
comarca, Ripoll (10.597 habitants), seguit ja a força distància per Sant Joan de les Abadesses (3.621 
habitants) i Campdevànol (3.378 habitants) aplegant entre els 3 municipis el 66,4% del total dels 
habitants de la comarca. Pel que fa al municipi de Molló, aquest aplega 329 habitants (2006), l’1,3% de la 
població de la comarca, mentre que aquest representa el 4,55% del territori en superfície. 
 
L’extens municipi de Molló ocupa l’extrem nord-est de la Vall de Camprodon, i el seu terme forma un 
gran semicercle amb la base als cims del Pirineus fins el Montfalgars, el límit amb el Conflent i el 
Vallespir, límit fronterer amb l’Estat francès. Una frontera avui relativament salvada amb la UE, les 
instal·lacions duaneres de la qual van ser de les primeres a desaparèixer. 
 
La vall, des de sota coll d’Ares fins a Camprodon rep el nom de la vall del Ritort (riu que neix a sota 
Costabona), és àmplia i es caracteritza per un constant desnivell de nord a sud i es recorreguda per la 
carretera que comunica França amb Camprodon. 
 
 
3.1.2.2. Planejament directriu 
 
El planejament directriu té com a objectiu bàsic establir les directrius i pautes bàsiques per a l’ordenació 
integral o sectorial de grans àmbits territorials, i esdevé l’obligat marc de coherència per als plans de 
rang inferior (Carceller i Pérez 1994). 
 

Figura 21: Usos del Sòl al municipi de Molló. Any 1987. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAiH. 

Figura 22: Usos del Sòl al municipi de Molló. Any 2002. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del DMAiH. 
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El Pla Territorial General de Catalunya i el Pla Comarcal de Muntanya del Ripollès són els plans 
directrius que s’avaluen en aquest apartat. Si bé existeixen altres elements de planejament directriu, com 
el Pla d’Espais d’Interès Natural (sobre el qual Molló no s’hi troba representat tot i disposar d’espais de 
gran qualitat natural i paisatgística) i el pla de carreteres. Aquest apartat es centrarà només en els més 
relacionats amb el territori. 
 
 
3.1.2.2.1 El Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) 
 
El Planejament Territorial de Catalunya es desenvolupa a través del Pla Territorial General de Catalunya 
(PTGC), dels Plans Sectorials (com el PEIN, el Pla de Carreteres, ...) i dels Plans Territorials Parcials 
(PTP). Tots ells són de caràcter directriu i tenen per objectiu l’establiment de les grans línies d’ordenació 
de l’àmbit territorial català d’acord amb la planificació socioeconòmica. 
 
El PTGC fou aprovat per la Llei 1/95, i té com a objectius definir l’equilibri territorial d’interès general per a 
Catalunya, i orientar les accions a emprendre per crear les condicions adequades que atreguin l’activitat 
econòmica als espais idonis. A nivell general el PTGC es basa en el pla de carreteres per definir una 
xarxa viària en teranyina sobreposada al territori, i delimita com a sòl útil per urbanitzar aquell que té un 
pendent inferior al 20%, que representa cap al 50% del territori català. 
 
El PTGC adscriu el municipi de Molló dins l’Àmbit Funcional Territorial (AFT) de les Comarques 
Gironines, concretament dins el sistema de reequilibri territorial de nivell 3 basat en els sistemes urbans 
de: Ripoll + Sant Joan de les Abadesses + Camprodon + Ribes de Freser. 
 
D’acord amb la Llei 23/83 de Política Territorial, l’ordenació dels AFT de les Comarques Gironines 
s’haurà de desenvolupar en la forma d’un Pla Territorial Parcial. Tot i l’antiguitat d’aquesta llei, i el temps 
transcorregut des de l’aprovació del PTGC, aquest PTP s’està començant a elaborar en l’actualitat. 
 
 
3.1.2.2.2. Pla Territorial de les comarques gironines 
 
El 19 de març de 2002 es va encarregar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través 
de la Secretaria per a la Planificació Territorial, la realització del Pla Territorial de les comarques 
gironines. 
Fins al moment s’han realitzat els següents estudis : 

• Mapa de planejament i usos del sòl de la Costa Brava 

• Bases de dades urbanístiques dels sectors de les comarques de Girona 

Els estudis pendents d’encarregar són els següents 

• Estudi recopilatori i analític de treballs i dades sobre desenvolupament socioeconòmic de les 
comarques gironines 

• Preparació i càrrega de les dades demogràfiques a les comarques gironines 

• Impacte socioeconòmic de la implantació del TGV a les comarques gironines 

• Treballs de definició de xarxes ecològiques per al planejament territorial per a cada una de les 
comarques que constitueix l’àmbit funcional 

• Treballs per a l’elaboració del pla de paisatge per a diverses comarques gironines 

• Estudi de la mobilitat: oferta i demanda del transport a l’àmbit de les comarques gironines 

Durant el 2004, també es varen realitzar les jornades de participació del Pla Territorial de l’Empordà. 
 
 
3.1.2.2.3. Pla de Carreteres 
 
El Pla de carreteres de Catalunya és l’instrument bàsic d’ordenació del sistema de carreteres, en el marc 
de les directrius de l’ordenació territorial. Correspon al Pla de carreteres de Catalunya definir la xarxa 
bàsica i la xarxa comarcal i assenyalar les condicions per a definir la xarxa local, així com establir el 
règim general de les vies pertanyents a totes les xarxes. 
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El Pla de Carreteres del 1985 es va aprovar el 25 d’octubre mitjançant el Decret 311/1985. En aquest es 
definia com a principal actuació per a la comarca el condicionament de la carretera Palafrugell - Sarrià de 
Ter - Banyoles. 

El Pla de Carreteres del 1995 es va aprovar el 5 de juliol de 1996 i es va publicar el 10 de juliol de 1996 
en el DOGC (núm. 2228). Aquest, revisa i actualitza el Pla de carreteres aprovat el 1985 per tal 
d’adaptar-lo a la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. Les actuacions que s’han realitzat a la 
xarxa bàsica per les administracions que en són les titulars, són les que s’indiquen a continuació: 

• Eix Barcelona Puigcerdà per Vic. Segueix el traçat de la N-152 al llarg de tot el seu recorregut. 
Consta de 2 subtrams: 
- Barcelona-Ripoll: entre Vic Nord i Ripoll s’ha executat el condicionament i la millora el traçat 

de la via existent per tal de dotar-la de les característiques fixades pel pla. 
- Ripoll-Puigcerdà: Està inclòs en l’eix Pirinenc. 

• Eix Pirinenc:  
- El tram entre Ribes de Freser i Ripoll s’ha condicionat complint les condicions indicades pel 

pla. 
- Al tram Ripoll-Olot, s’ha obert al trànsit el subtram de Sant Joan de les Abadesses a la vall 

de Bianya (túnel de Capsacosta). 
 
 
3.1.2.2.4. Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 
 
La Secretaria per a la Mobilitat ha elaborat el projecte de Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 
(PITC) amb l’objectiu de definir de manera integrada la xarxa d’infraestructures ferroviàries i viàries 
necessàries per a Catalunya amb l’horitzó temporal de l’any 2026. 
Aquest pla té caràcter de Pla territorial sectorial, d’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de 
política territorial, i de Pla específic als efectes d’allò que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat. 
La proposta viària del PITC té com a objecte la Xarxa Bàsica i la Xarxa Comarcal. D’altra banda, les 
propostes del PITC es coordinen amb les Xarxes Transeuropees i amb el Plan Estratégico de 
Infraestructuras de Transporte (PEIT). En aquest marc, les noves infraestructures viàries hauran de 
reforçar l’estructura nodal del territori de Catalunya, garantint també, en la línia del Pla de carreteres de 
1985, que cap municipi de Catalunya quedi situat a menys de 25 km de la xarxa bàsica; l’excés de 
longitud per carretera respecte a la longitud en línia recta entre dos punts bàsics del territori català mai 
serà superior a 50% en terreny pla i a 80% en terreny muntanyós; la velocitat a vol d’ocell entre punts 
bàsics del territori català mai serà inferior a 50 km/h en terreny pla i a 35 km/h en terreny muntanyós. 
 
A continuació s’enumeren les propostes del PITC que afecten a la comarca del Ripollès, diferenciant 
entre xarxa viària i ferroviària: 
 
a) Xarxa viària 
 
• Xarxa bàsica primària 

- Eix Barcelonès - Cerdanya per Tosses: 
C-17: desdoblament Vic - Ripoll. 
N-152: condicionament Ripoll - Puigcerdà. Inclou els túnels de Toses i Ribes de Freser. 
 

- Eix Pirinenc (N-260/N-152: Pont de Suert -Figueres): 
C-26: condicionament entre Ripoll i Olot. Inclou la variant nord de Ripoll, la de Sant Joan de 
les Abadesses i la Canya. 

 
• Resta de la xarxa bàsica 

- C-26 límit Aragó (Alfarràs) – Ripoll: condicionament del tram Berga - Ripoll 
 
b) Xarxa ferroviària 
 
• Modernització de línies convencionals: renovació i arranjament de la línia Vic-Puigcerdà, destinada a 

serveis regionals convencionals, essent l’Administració General de l’Estat l’administració competent. 
 

 
 
 



 
Agenda 21 local  
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
37 

 

 

3.1.2.2.5 El Pla Comarcal de Muntanya del Ripollès 2001 - 2005 
 
El Pla comarcal de muntanya és concebut com la principal eina de planificació a les comarques de 
muntanya i respon a la figura legal dissenyada a l’article 4.1 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta 
muntanya, que el defineix com a instrument bàsic per al desenvolupament i aplicació de la política de 
muntanya. 
 
El projecte de Pla comarcal va ser aprovat inicialment pel Consell Comarcal del Ripollès el 13 de març de 
2001 i posteriorment a un procés d’informació pública, durant la qual es van realitzar les modificacions 
que es van estimar convenients, va ser aprovat definitivament a l’abril de 2002. 
 
El cos d’aquest Pla el forma el Programa d’actuacions, on apareix un llistat d’actuacions a emprendre al 
llarg del seu quinquenni de vigència. Aquestes accions representaven una inversió a la comarca del 
Ripollès d’un total de 141.157,91m€, dels quals més de la meitat eren destinats a infraestructures, 
seguides d’inversions a sectors productius, equipaments, habitatge i urbanisme i finalment recursos 
naturals. 
 
De les actuacions previstes que afectaven al municipi de Molló, en destaquen els tractaments silvícoles 
de millora, el desenvolupament de les infraestructures per a l’aplicació del Pla de Gestió de Residus 
Municipals i el Pla de sanejament per a municipis inferiors a 2.000 habitants, així com diverses 
actuacions sobre el condicionament de la Carretera C-38 entre Camprodon i el Coll d’Ares en el seu pas 
per Molló. 
 
 
3.1.3. Estructura urbana 
 
3.1.3.1. Evolució històrica del municipi 
 
Deixant de banda les troballes prehistòriques en forma de estris de pedra tallada, localitzades a les 
rodalies del poble, sembla que no hi ha dubte que Molló i el seu entorn constituïen una entitat celta, 
apareguda anys ençà del segle IV abans de Jesucrist (moment en que els celtes entraren a Catalunya 
per la Cerdanya).  
 
A finals del segle IX i entrant al X, es realitzà la repoblació de la vall de Camprodon i els seus voltants, 
Molló inclòs. S’efectuà sota el domini dels comtes de Besalú. De fet, l’any 936, la parròquia de Santa 
Cecília de Molló ja estava fundada i consta en algun document amb el nom de Mollione. La formaven 
alguns masos i un minúscul grup de cases a frec de l’església. 
 
En aquest any 936 l’església fou cedida al bisbe de Girona, a canvi de la del Far. L’any 1141, Molló 
passà sota la jurisdicció del monestir de Ripoll, atorgada pel comte de Barcelona, Berenguer el Gran. 
Aquest domini no va pas significar un alleugeriment de la submissió feudal (en mans dels monjos) dels 
mollonencs, mantenint les mateixes càrregues, prestacions i tributs que havien pactat en establir-s’hi a la 
contrada. Només va implicar el canvi de senyor feudal. A més del domini directe, el comte li va concedir 
la jurisdicció civil i criminal i el dret de baronia, que els permetia sancionar les faltes amb multes 
pecuniàries en quantitat no superior a cinc sous, i en càstigs corporals, a no arribar a la mutilació de 
membres ni a la pena capital. Fora de les esmentades restriccions, la baronia mollonenca tenia plena 
independència de la vegueria on radicava. 
 
El 1835, tancat el monestir, Molló deixà d’ésser poble feudal. Ara, que la seva economia continuà essent 
bàsicament agrícola, incloent una muntanya francesa: Rojà, de Pi (Conflent). 
 
Menció a part es mereix el pas fronterer de Coll d’Ares, per la seva importància estratègica com a pas 
entre un costat i l’altra dels Pirineus. La tradició ens parla del cabdill Aníbal, el famós general cartaginès, 
que va travessar els Pirineus per derrotar els exèrcits de Roma; però mentrestant, a Espanya, Escipió 
derrotava l’exèrcit de Cartago, i això va ésser la causa del retorn accelerat del general cartaginès, i, 
segons sembla, traspassà els Pirineus per Coll d’Ares. 
 
En els darrers anys, Molló ha vist l’arribada del turisme com a nou motor econòmic de la població, 
juntament amb el desenvolupament d’aquest sector a la resta de la Vall de Camprodon. Aquest sector 
també ha desenvolupat el de la construcció, sobretot derivat de les noves edificacions, bona part de les 
quals s’estan convertint en segones residències. 
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3.1.3.2. El sistema urbà 
 
El municipi compta amb nuclis agregats i un bon nombre de masies i hàbitats dispersos, tot i que la gran 
part de la població viu agrupada en el nucli de Molló. Cal fer constar que ha estat un dels primers 
municipis de la comarca en tenir aprovat el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals, la qual cosa 
permet la rehabilitació i la reconstrucció d’aquelles per a destí d’habitatge i altres usos relacionats amb 
l’hostatgeria i el turisme rural. 
 
El nucli urbà de la població de Molló està situat a la part alta del morro dels plans de la Cometa, els horts 
de la Coromina i el Buixet, arriba fins el promontori conegut com el Com de les Bruixes i està ben 
delimitat en el seu extrem est pel torrent de la Font Vella i per la part de ponent per la falda de la 
muntanya fins al clot del riu Ritort.  
 
L’intrincat recorregut dels carrers més antics dona lloc a l’aparició d’eixamplaments i sobtats canvis de 
direcció que configuren petites places, que permeten alhora esponjaments en el teixit, l’espai de molts 
dels quals no arriben als cinc metres quadrats i procuren un mínim assolellament. Els nous creixements 
han tingut peculiaritats ben diferents.  
 
La traça i el recorregut dels carrers més antics i dels nuclis agregats (Espinavell i Fabert), prové de la 
pròpia i antiga estructura dels camins, dels horts i també de les escorrenties i recs d’aigua, sense que 
apareguin alineacions continuades de façana de cases més enllà de petites agrupacions de tres o quatre 
d’elles, el que provoca un recorregut tortuós, ple de canvis de visuals i perspectives. Això confereix a la 
població un atractiu especial i li manté la imatge, l’estructura, de poble rural medieval. 
 
 
3.1.3.3. Perspectives d’evolució del municipi 
 
Les perspectives d’evolució del municipi, segons el propi Ajuntament, passen per fomentar els habitatges 
de segona residència, ja que el consistori considera que sinó la gent anirà abandonat el poble, 
augmentant el procés de despoblament que s’ha donat en els darrers anys del segle XX. Tot i això, 
actualment, aproximadament el 50 % dels habitatges del municipi corresponen a segones residències. 
Un altre dels punts a que es vol fer front en els pròxims anys és el de facilitar l’accés a l’habitatge per la 
gent jove, el qual és actualment molt complicat, ja que els preus dels habitatges són molt elevats. 
Tal i com es veurà a continuació, el planejament urbanístic del municipi es troba en ple procés de revisió 
i redacció. Aquesta nova figura té la voluntat de fixar els paràmetres necessaris per a que la qualitat de 
vida dels habitants sigui tal que comporti la fixació i l’estabilització de la població en el territori, i per tant, 
el foment de les activitats emergents, sempre dins el criteri de sostenibilitat, la millora de les capacitats 
actuals, l’adequació de les infraestructures de serveis i de mobilitat són els objectius marcat per a fer 
realitat aquesta qualitat de vida. 
 
 
3.1.4. Anàlisi del planejament urbanístic municipal 
 
El planejament urbanístic del municipi de Molló es troba, durant l’elaboració d’aquest document, en ple 
procés de revisió i redacció, tal i com va acordar el Ple de l’Ajuntament de Molló, en la sessió celebrada 
el 7 de maig de 2004. Aquesta revisió va venir motivada perquè les disposicions urbanístiques vigents al 
municipi de Molló eren les Normes subsidiàries de planejament, text refós de setembre de 1992 i en vigor 
des de 7 d’abril de 1993, data de la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva en el DOGC i ja ha 
transcorregut amb excés el breu termini de previsió de vuit anys pel qual estaven redactades. 
 
Així doncs, aquest apartat s’ha realitzat a partir de la informació disponible, provinent dels treballs previs 
a la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i, per tant, es desenvolupen més en 
profunditat els objectius d’aquesta nova figura, els quals ja estan definits, que no pas la ordenació que 
d’aquest se’n deriva, la qual encara s’està ideant. 
 
Dotze anys després de l’entrada en vigor de les NNSS, les disposicions urbanístiques que aquestes 
assenyalen han quedat desfasades a causa del desenvolupament de la població i comporten notables 
disfuncions davant una nova realitat del municipi de Molló. A més, les característiques del municipi fan 
imprescindible la inserció en el planejament i la gestió urbanístiques municipals del principi de 
desenvolupament sostenible, positivitzat per la nova llei catalana d’urbanisme, si es vol garantir el futur 
dels ciutadans en ordre a qualitat de vida, una política d’habitatge efectiva i en la utilització racional del 
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territori del municipi que socialment, econòmicament i territorialment depèn de l’efectivitat d’aquestes 
polítiques. 
 
 
3.1.4.1. Objectius i desenvolupament urbanístic del municipi 
 
El plantejament de la redacció d’un POUM està basada en la necessitat de concretar objectius i 
propostes que tenen validesa pròpia per l’àmbit municipal que ha de tractar aquell planejament. No 
s’ignora, però, que aquells objectius estan territorialment situats en un àmbit més ampli i més diversificat i 
per això en destaca les necessitats de coherència amb el planejament dels municipis de l’entorn i també 
la seva coordinació amb el planejament i la planificació d’aquests àmbits més amplis que, en bona part, 
estan encara per redactar. 
 
Aquest nou POUM vol cercar un equilibri raonable entre les necessitats del municipi i les actuacions o 
propostes de planificació territorial, però aquesta no pot anul·lar els criteris locals que, amb la participació 
dels veïns, han de dibuixar el futur urbanístic de la població.  
 
 

• Objectius del nou POUM 
 

Així, el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que s’està redactant actualment, s’estableix 
els següents objectius: 
 
1r. Determinació d’objectius d’acord amb la realitat del municipi i la nova normativa: S’imposa la 
revisió dels objectius que van presidir l’antic planejament que, tot i que planteja alguns objectius que 
poden ser perfectament incorporables al POUM, ho fa des dels criteris, els mecanismes i les eines del 
moment de la seva redacció, ben diferents dels que corresponen a la situació actual del municipi i dels 
que imposa el nou marc normatiu. 
 
2n. El desenvolupament sostenible com a estratègia: El desenvolupament urbanístic sostenible i 
l’estricte respecte de les directrius del planejament contingudes en la nova normativa urbanística, 
comporta no només la seva observança sinó que ha de motivar totes i cadascuna de les decisions en la 
formulació del POUM i en la concreció de les previsions per al seu desenvolupament i gestió.  
 
La compatibilitat amb el medi i la qualitat de vida: Cal plantejar un creixement sostenible amb el territori i 
compatible amb les característiques rurals i mediambientals d’aquest municipi de muntanya. És 
necessària la protecció del patrimoni natural i arquitectònic; però també i molt especialment, l’atenció al 
capital humà, la qualitat de vida del qual ha de ser objectiu prioritari, amb la fixació i l’estabilització de la 
població en el territori com la clau en el plantejament d’aquest nou marc d’ordenació urbanística. 
 
3r. Adequació de densitats i nucli compacte: El sòl és un recurs limitat, especialment el susceptible 
d’aprofitament urbà en un municipi de muntanya com és Molló, però evitar la dispersió com a actuació 
conseqüent d’aquella limitació no ha de comportar haver de recórrer a densitats edificatòries que vagin 
contra la pròpia utilització racional del territori obligant-lo, seguidament, a suportar les conseqüències de 
requeriments exagerats de serveis i d’infraestructures que una densitat gran requereix. S’establiran, 
doncs, mesures que adeqüin la densitat d’habitatges en sòl residencial als requeriments propis del 
municipi. 
 
El recurs limitat del sòl com a criteri d’aprofitament: Sota el principi de sostenibilitat i la constatació de la 
limitació del sòl, es quantificarà el sòl susceptible d’aprofitament residencial, industrial i d’equipaments. 
Per això cal ordenar un model que, inspirat en les característiques pròpies de Molló, pugui ser capaç 
d’aprofitar les sinèrgies, els inputs i l’impuls dels sectors emergents en l’actualitat, però que permeti una 
ductilitat suficient per a una major diversificació d’activitats futura i que, sobretot, no descapitalitzi la 
població dels seus valors tradicionals i naturals. 
 
4t. La integració del nucli al medi: Les dimensions de la població de Molló permeten, alhora, un nucli 
compacte i la seva integració entre medi urbà i el medi rural protegit, amb usos del sòl equilibrats.  
 
La integració horitzontal dels serveis i equipaments: L’objectiu del paràgraf anterior serà possible, 
sobretot, si el municipi és capaç de mantenir i augmentar la seva capacitat d’integració horitzontal amb 
l’ús creixent de serveis i equipaments mancomunats o en qualsevol forma associada de prestació, fins i 
tot dels equipaments municipals dels municipis confrontants, mitjançant convenis de col·laboració. 
Només d’aquesta manera el municipi pot beneficiar-se de les economies d’escala sense haver de 
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renunciar a les qualitats de prestació exigibles avui i en els propers anys, encara que això exigeixi dels 
veïns una major mobilitat intracomarcal. 
 
5è. Les relacions veïnals com a expressió de cohesió social: A més d’observar els criteris de cohesió 
social per l’emplaçament d’habitatge protegit i/o assequible, cal advertir que les relacions veïnals en una 
comunitat petita com és la població de Molló adquireixen un protagonisme peculiar on és possible, fins i 
tot, fomentar l’aportació de tots i cadascun dels residents. Això es tindrà en compte en la formulació i 
tramitació del POUM que establirà també disposicions que facilitin la participació veïnal en el seu 
desenvolupament, gestió i en cas de la seva modificació. 
 
L’atenció a l’ús de l’espai públic: Des d’un altre enfocament de la qüestió, però sempre amb l’objectiu de 
facilitar la cohesió social, es tindrà molt present que l’ús de l’espai públic, entès en la més àmplia 
significació, adopta finalment les formes que realment li donen l’ús concret –més o menys ordenat dels 
seus usuaris. La polivalència, doncs, dels espais públics i la seva capacitat de facilitar-ne l’ús ciutadà, es 
tindrà en compte en la seva planificació.  
 
6è. Foment de la rehabilitació: El POUM ordenarà la nova edificació amb especial atenció a la 
rehabilitació i la reutilització del parc existent, per tal de fixar-ne les condicions volumètriques, estètiques i 
d’habitabilitat, amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament ordenat, compatible amb la imatge de 
nucli rural i respectuós amb l’alta qualitat paisatgística de l’entorn natural que l’envolta. 
 
Necessitat de determinar models: Es determinarà un desenvolupament ordenat pel que fa a la definició 
dels models d’implantació, també per a l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació i 
l’establiment de les pautes per a dur a terme el desenvolupament. 
 
La compatibilitat urbanisme/activitat econòmica: La compatibilitat amb la imatge de nucli rural presidirà i 
informarà la regulació urbanística que permeti l’adequat desenvolupament de l’activitat econòmica 
lligada, principalment, al sector primari i al turisme. Això ha de comportar la possibilitat de transformació 
d’ús i adequació d’algunes edificacions tenint sempre present que el seu atractiu és un determinat model 
d’estructura urbana i la d’una imatge de nucli rural de muntanya. 
 
Atenció a la política paisatgística: En tot cas, el POUM s’atendrà al criteri de manteniment i protecció de 
la fragilitat de l’entorn natural per a ésser respectuós amb la seva alta qualitat paisatgística. 
 
7è. El POUM atendrà especialment: 
a) La coherència amb l’altra planificació: La seva relació amb els altres plans territorials, però també amb 
els plans d’acció local dels municipis, els plans especials i plans directors que estan previstos de redactar 
paral·lelament en el temps de formulació d’aquest POUM i en aplicació de les Agendes 21 locals a la 
comarca. Tindrà cura també de la interrelació amb el Pla comarcal de muntanya del Ripollès, la 
planificació de protecció del medi i els plans estratègics sectorials que es promouen a l’àmbit de la 
comarca.  
 
b) S’assegurarà també la relació amb el planejament urbanístic dels municipis limítrofes. 
 
c) Els espais a protegir: En relació al territori i al medi i pel que fa al tractament i els usos del sòl no 
urbanitzable, agrícola, forestal i de muntanya, el POUM atendrà, especialment, les prescripcions sobre 
les zones d’afecció i la protecció del cursos d’aigua com també dels seus corredors biològics fluvials i els 
altres espais limítrofes o d’altra naturalesa dignes de protecció. Es regularà de manera compatible els 
espais frontera amb aquells i es regularan les infraestructures i instal·lacions la ubicació de les quals és 
pròpia del sòl no urbanitzable, com ara: vies i camins, canals, fonts, carreteres, serveis afectats a 
aquestes, línies d’alta tensió o instal·lacions de telecomunicacions.  
 
d) Les infraestructures supramunicipals i mobilitat: S’atendrà, ben especialment, a les infraestructures 
viàries i de mobilitat existents i les previsibles de caràcter territorial supramunicipal i la seva influència 
sobre l’estructura de carrers i vies del municipi. 
 

• Desenvolupament del Planejament anterior, NNSS-92 
 

Les antigues NNSS consten de quinze títols, entre els quals el IX. Règim del sòl urbà, regula les unitats 
d’actuació i les cinc zones edificatòries. El títol X. Sòl apte per urbanitzar regula els tres sectors previstos, 
i el títol XII. Règim del sòl no urbanitzable, regula les normes generals i tres zones. Formen part també 
de les Normes subsidiàries de planejament un apartat de Previsions infraestructura i un annex que conté 
el Decret unitat mínima de conreu i el catàleg municipal d’edificis.  
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Cal destacar que dels tres sectors de sòl apte per urbanitzar, dos estan totalment executats, de manera 
que s’han cobert de manera notòria les expectatives del planejament en el seu breu termini previst de 
vigència, sobretot si es considera que la seva superfície ha quedat enterament consolidada per 
l’edificació. 
 
Cal fer notar també que l’estructura de la població ha canviat substancialment en algun dels seus 
aspectes, especialment amb les noves comunicacions interiors de delimitació i cap als sectors de sòl 
apte per urbanitzar. De fet, s’obren nous sistemes viaris d’accessos que conformen un nou aspecte, un 
nou punt de vista per la població que, tractat adequadament, pot contribuir a millorar notablement els 
seus valors de població rural, sempre i quan es faci una acurada atenció a l’avaluació de les necessitats 
reals del nucli i la seva integració en el paisatge. 
 
 
3.1.4.2. Règim del sòl i compatibilitat d’usos 
 
La normativa de zonificació i tipologia edificatòria de gairebé 20 anys enrere tenia la virtut d’intentar 
esponjar els espais edificatoris urbans, però ha donat peu a situacions travades d’una complicada gestió 
que, a més d’altres situacions concretes amb el mateix origen, és absolutament necessari replantejar. 
 

• Sòl urbà: D’acord amb la Llei 2/2002, d’urbanisme (LU) la classificació de sòl urbà queda 
constituïda i determinada legalment amb una tècnica similar a la legislació anterior, tot i que es 
diferencia ara entre sòl urbà consolidat i no consolidat depenent del seu grau de dotació de 
serveis bàsics i d’acompliment dels deures de cessió. D’acord amb l’article 25 de la LU 
constitueixen el sòl urbà: 

 
 a) Els terrenys que, havent estat sotmesos al procés d’integració en el teixit urbà, compten amb 
 tots els serveis urbanístics bàsics o bé són compresos en àrees consolidades per l’edificació 
 d’almenys dues terceres parts de la seva superfície edificable. 
 
 b) Els terrenys que, en execució del planejament urbanístic, assoleixen el grau d’urbanització 
 que aquest determina. Els límits exactes del sòl urbà del nucli de Molló, doncs, hauran de seguir 
 les determinacions legals, amb l’anàlisi previ sobre la concurrència dels requisits establerts per la 
 normativa urbanística, sobre l’àmbit urbà classificat pel planejament fins ara en vigor i sobre les 
 propostes preexistents de desenvolupament d’aquest, d’acord amb els objectius que la 
 corporació municipal ha fixat pel POUM. 
 En tot cas, s’evitarà créixer en forma de raval i es potenciaran les actuacions de renovació i 
 transformació. S’han d’afavorir i fomentar les actuacions sobre el sòl urbà no consolidat i per tant 
 sobre alguna de les antigues UA que encara resten pendents de desenvolupar i que poden ser 
 objecte de les transformacions i modificacions necessàries per a assolir els objectius prefixats. 
 
 No es preveuen noves transformacions urbanístiques o incorporacions de sòl urbà d’ús industrial, 
 sinó que únicament es delimitaran exactament, d’acord amb les determinacions legals, els límits 
 del que ara hi ha. La barreja d’usos en sòl urbà, on conviuen petits tallers vinculats a la propietat 
 de l’habitatge, és concordant amb els principis de sostenibilitat i preservació del territori i dels 
 objectius del POUM, de manera que és una qüestió de gran interès que es tractarà de manera 
 específica. 
 
 Mereix un plus d’atenció tota la franja de sòl obert com els camps de Can Ginestera, els horts de 
 la Coromina i els darreres que són confrontants amb el front de cases del carrer Sant Sebastià i 
 en tot cas, la protecció o la preservació de la transformació urbanística de l’entorn de l’església 
 de Santa Cecília. També es considera l’aplicació d’aquella preservació a tot l’espai entre les 
 urbanitzacions de Can Gassiot i camí de Favars i el nucli. 
 
 Els criteris d’intervenció en sòl urbà seran necessàriament diferents al sòl urbà del nucli antic de 
 Molló que en els nuclis agregats.  
 

• Sòl urbanitzable: D’acord amb la definició de l’article 33 de la LU de sòl urbanitzable: 
“Constitueixen el sòl urbanitzable els terrenys que el Pla d’ordenació urbanística municipal 
corresponent consideri necessaris i adequats per a garantir el creixement de la població i de 
l’activitat econòmica, d’acord amb el concepte de desenvolupament urbanístic sostenible. 
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 En la proposta es preveuen creixements ben limitats de sòl urbanitzable d’ús residencial a 
 continuació immediata dels existents actualment, amb el qual es dóna compliment al model 
 d’ocupació del sòl que evita la dispersió del territori. 
  
 D’aquesta manera, el sòl urbanitzable s’estén únicament sobre tres fronts: al sud-est, sobre els 
 quintants de la Ginestera, per damunt de la carretera C-38, al nord, per la Serra de Planàs i al 
 nord-oest, pel pla d’en Font, just per sobre i seguint carena amunt de la urbanització de “Can 
 Gassiot”. El POUM fixarà una cota màxima o llindars de creixement, i valorarà el caràcter de sòl 
 urbanitzable delimitat i no delimitat d’acord amb aquests llindars de creixement. 
 

• Sòl no urbanitzable: D’acord amb la definició de sòl no urbanitzable es classifiquen com a tal 
aquells terrenys que són l’objecte d’una especial protecció per les disposicions o plans 
d’aplicació general, o bé per raó de la seva incompatibilitat amb la seva transformació urbanística 
ja sigui per les seves pendents notòriament superiors al 20%, per les característiques pròpies 
geològiques, o per la necessitat de la preservació dels usos actuals, per la protecció paisatgística 
i, finalment, també resulten classificats com a sòl no urbanitzable aquells que són notòriament 
inadequats pel desenvolupament urbà per l’aplicació dels criteris de sostenibilitat urbanística que 
són d’aplicació imperativa d’acord amb la llei. 

 
• Dintre d’aquells terrenys que es classifiquen de sòl no urbanitzable per motius de preservació 

dels usos actuals o a causa de la seva inadequació, hi ha aquells dedicats a l’activitat i el 
desenvolupament del sector primari i dignes de protecció. Aquest sòl es regularà sota els criteris 
de protecció dels diferents sistemes que l’integren i per tal de vetllar pel desenvolupament 
d’aquesta activitat constitutiva del sector primari, essencialment agrícola i ramader. 

 
• Cal també posar l’accent en el sector econòmic emergent del que s’anomena turisme de 

muntanya perquè incideix de manera directa i decisiva en les actuacions que es realitzen sobre 
aquest tipus de sòl no urbanitzable. Per tant, doncs, la protecció del paisatge, la definició de les 
tipologies de l’edificació i dels models d’ocupació del territori que s’hauran de determinar i fixar, 
tenen la voluntat de dirigir adequadament el futur del municipi cap als objectius de sostenibilitat 
en les activitats econòmiques que despunten al terme municipal. 

 
• Molló ja compta amb el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals susceptibles de 

rehabilitació o reconstrucció. El POUM no realitzarà cap modificació a aquest Pla i l’incorporarà 
expressament a la seva documentació amb el contingut definitivament aprovat. 

 
 
3.1.4.3. Entorn no urbanitzat del municipi 
 
No hi ha espais inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i únicament cal destacar la proximitat de 
la zona Xarxa natura 2000 LIC codi ES5120019.1 a les riberes de l’Alt Ter-Ritort, al terme municipal de 
Camprodon. El Pla d’ordenació urbanística municipal determina el règim urbanístic dels sòls no 
urbanitzables, de conformitat amb les disposicions de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme i de les 
disposicions bàsiques de la Llei estatal del sòl i valoracions. 
 
El paper del POUM en matèria de definició, determinació i ordenació del sòl no urbanitzable és definitiu 
en no existir cap disposició o programa de protecció específica o de legislació especial que afecti 
directament el terme de Molló en matèria mediambiental o de protecció paisatgística. 
 
 
3.1.4.4. Perspectives futures del planejament urbanístic 
 
D’acord amb els objectius aprovats inicialment, és la finalitat del POUM una ordenació del creixement de 
la nova edificació i, sobretot, l’impuls normatiu en favor de la rehabilitació i reutilització, fins i tot amb la 
modificació d’usos, del parc edificatori existent, dirigida a aconseguir un desenvolupament compatible 
amb la imatge de nucli rural respectuós amb l’alta qualitat paisatgística de l’entorn natural que l’envolta.  
 
L’ordenació proposada serà ben diferent segons si s’actua en el nucli de la població de Molló o bé 
s’ordena sobre els agregats. Fins ara, els criteris d’intervenció a Espinavell i Fabert s’han fonamentat en 
la rehabilitació i la reutilització de les edificacions i volums existents enlloc de la substitució sistemàtica 
de l’edificació existent, per tal de mantenir la imatge d’aquells nuclis que avui es considera un dels 
principals atractius i valors de qualitat de vida i turístics del Municipi. Amb l’objectiu assolit, l’èxit s’ha 
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assegurat i, per tant, es continuarà treballant en la mateixa línia. En tot cas, s’obrirà algun front per a la 
nova edificació però que quedarà estrictament regulada a nivell formal de manera que s’adapti al 
caràcter propi d’aquells nuclis. 
 
Es tindrà en compte en els edificis de nova creació la determinació de les condicions de volumetria i 
materials per assimilar-los a l’edificació existent i aprofitar-se de la pròpia estructura urbana rural 
tradicional per la seva composició formal. 
 
Quan a les condicions estètiques, el criteri serà el de fugir d’una determinada imatge d’arquitectura 
“turística” amb els tics formals que això suposa. Per tant, doncs, defugirà de materials, textures, colors i 
tonalitats impròpies i solucions estranyes. 
 
 
3.1.5. Patrimoni cultural i arquitectònic 
 
El municipi de Molló està format per nou entitats de població: els pobles de Molló i Espinavell (de 
població agrupada), el llogarret de Fabert, i els veïnats de Ginestosa, els Grells, Can Solà, Moixons, El 
Riberal i Favars, de població disseminada en masies i cases rurals. El pas fronterer del Coll d’Ares 
reactivà en part la vida del poble, dedicat tradicionalment a l’agricultura i la ramaderia.  
 
El municipi ja apareix en un document de l’any 936, i fou possessió del monestir de Santa Maria de 
Ripoll. Al segle XV, i a causa del terratrèmol que va destrossar bona part del patrimoni de la comarca del 
Ripollès, es va haver de reconstruir parcialment l’església de Santa Cecília. El 1659 el Tractat dels 
Pirineus defineix la frontera entre Espanya i França, que a Molló afecta a una longitud de 12 quilòmetres, 
entre el Puig de Montfalgars a l’est i el cim del Costabona a l’oest. 
 
Seguidament es mostra una taula amb la relació de les diferents tipologies de patrimoni arquitectònic 
existent al terme de Molló i un gràfic amb la representativitat d’aquestes tipologies en %. 
 

Taula 2: Relació de les tipologies de patrimoni arquitectònic 
Tipologia Total 
Esglésies 3 

Fonts 9 
Masos, masies i cases pairals 11 

Oratoris 2 
Ponts 4 
Torres 1 
Total 30 

Fonts: http://www.elripolles.com 
http://www.ddgi.es/mollo 
http://cultura.gencat.net 
"Això és Catalunya: Guia del Patrimoni Arquitectònic", Generalitat de Catalunya, 1988. 
Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: El Ripollès. Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1985. 
Catalunya Romànica, vol V. Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1991. 

 
 

Figura 23: Representativitat de les tipologies en % 
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Font:Elaboració pròpia  
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3.1.5.1 Patrimoni de tipus religiós 
 
L’Església de Santa Cecília fou consagrada a aquesta màrtir i verge romana, i és l’església parroquial de 
Molló. Datada al segle X i bastida al segle XII amb gran austeritat, té un campanar de 4 pisos i una 
portalada lateral d’especial interès. Fou reconstruïda el 1428 després d’un terratrèmol, i va arribar a tenir 
6 altars: el Major, el del Roser (misteris), el de Ntra. Sra. de la Misericòrdia, el de Sant Francesc, el de 
Sant Crist i el de Sant Isidre. Espoliada durant la guerra civil espanyola, va retornar al seu aspecte 
original l’any 1953. Aquesta església està inclosa dins de l'Inventari Patrimonial arquitectònic de 
Catalunya. 
 
L’església de la Mare de Déu de les Neus d'Espinavell data del segle XVII i és la sufragatòria de Molló, 
de planta de creu llatina amb dues capelles laterals avui desaparegudes com a tals. L’interior ha estat 
alterat recentment per una dissortada restauració. Dues de les característiques que la converteixen en 
una església singular són el seu campanar notable i les obertures poc usuals. 
 
L’església de Sant Sebastià fou erigida en agraïment al Sant per haver salvat Molló de la pesta que va 
assolar Europa a l’edat mitjana, està situada a l’entrada del poble i té un petit campanar de torre al 
costat. 
 

Taula 3: Recompte d’esglésies 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

Església de Santa Cecília de Molló X – XII Romànic Bo 
Església de la Mare de Déu d'Espinavell XVII Barroc Bo 
Església de la Mare de Déu de les Neus - Romànic Regular 
Església de Sant Sebastià - - Regular 

 
 

Taula 4: Recompte d'oratoris 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

Oratori de Santa Magdalena XI Romànic - 
Oratori de Sant Pere X Romànic Dolent 

 
 

3.1.5.2 Patrimoni de tipus civil 
 
Les fonts esmentades en el present informe són d’especial interès patrimonial i es troben tant al nucli 
urbà de Molló, com és el cas de la font de Can Masó o la font Vella; com als veïnats propers, com la font 
de les Vernedes o les fonts d'Espinavell. 

 
Taula 5: Recompte de Fonts 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

Fonts d'Espinavell - - - 
Font del Galàpet - - - 
Font de Can Masó - - - 
Font de la Pega - - - 
Font de la Pietat - - - 
Font de la Teula - - - 
Font d’en Tonet - - - 
Font Vella - - - 
Font de les Vernedes - - - 

 
Taula 6 : Recompte de Masos, masies i cases pairals 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

Les Barnedes - Masia catalana - 
Can Calitxó - Masia catalana - 

La Costa de Molló - Masia catalana - 
Can Crispin - Masia catalana - 
La Ginestera - Masia catalana - 

Can Illa - Masia catalana - 
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Can Pairó - Masia catalana - 
Les Planes - Masia catalana - 
El Quintà - Masia catalana - 
Can Rodà - Masia catalana - 

Can Torrent - Masia catalana - 
 

Taula 7: Recompte de ponts 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

Pont del Molí Fumat - - Bo 
Pont de Can Plaga - - Bo 
Pont d’Espinavell - - Bo 

El Pont del Riberal X – XII Romànic Bo 

 
 
Per altra banda en el municipi de Molló hi ha un catàleg de façanes protegides. En el moment de la 
redacció del present document no s’havia facilitat l'esmentat catàleg, per aquesta raó, no es poden 
incorporar les façanes més rellevants, tot hi això, des de l'Ajuntament s’ha comentat que hi ha diferents 
façanes modernistes a la plaça. 
 
 
3.1.5.3. Patrimoni de tipus militar 
 
L’únic element patrimonial de tipus militar que es conserva a molló és la torre del Mira que es troba en el 
Coll d'Ares, antic pas fronterer de Molló. És tracta d’una antiga torre de vigilància que permet una visió 
panoràmica del vessant francès i català. 
 
Tot seguit una taula en mostra les seves característiques generals: 
 

Taula 8: Torre del Mira 

Nom Segle Estil Estat de 
conservació 

Torre del Mira - - Regular 

 
 
3.1.6. Espais verds urbans, espais lliures i espais periurbans 
 
Els espais verds urbans són aquelles zones no urbanitzades del tram urbà destinades a zona verda. En 
aquest concepte s’engloben les places, els parcs, els jardins, alguna zona enjardinada del viari, etc. Hi 
ha diverses funcions d’aquests espais que defineixen la seva presència com a plenament necessàries en 
el sistema urbà: 
 

- Esmorteïment i esponjament de la trama urbana 
- Millora ambiental del nucli urbà 
- Àrees d’ús col·lectiu, destinades al lleure, descans i trobada 

 
Alhora aquests espais verds han de ser un intent de 
reconstruir mecanismes i sistemes de la natura dins 
les poblacions. En aquests fets es fonamenta la 
importància de l’existència i el tractament del verd 
en un sistema urbà o periurbà, així com el 
manteniment i la millora qualitativa d’aquestes 
àrees.  
 
El nucli de Molló no compta amb massa espais 
urbans, donades les seves reduïdes dimensions i la 
seva trama urbana i situació geogràfica. Els que hi 
ha, però, estan en bon estat de conservació, tenen 
una clara funció social d’esbarjo d’infants i població, 
per el tipus de mobiliari urbà que presenten. 
 
 

Figura 24 : Parc a l’entorn de les pistes poliesportives

Font: Elaboració pròpia 
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Espais lliures 
 
Pel que fa als espais lliures presents a Molló, tan sols cal remarcar 
la presència d’alguna plaça, així com dels espais situats en front de 
l’església de Santa Cecília i de l’Ajuntament. 
 
També hi ha les pistes esportives, situades en un dels extrems del 
nucli urbà de Molló. 
 
 
 
Espais periurbans 
 
Aquests espais, normalment se situen al voltant del nucli urbà. Una de les seves funcions és la 
d’esmorteir la transició dels ambients urbans a ambients rurals, forestals i naturals. A més, tenen una 
important funció social d’esbarjo i oci pels veïns del nucli urbà.  
 
Els espais periurbans del municipi de Molló serien, de fet, tots els espais del contorn de la zona 
urbanitzada, ja que tant el nucli urbà de Molló com la resta de zones urbanitzades i nuclis del terme 
municipal es troben inserits en un paisatge eminentment muntanyenc, d’un alt valor ecològic i paisatgístic 
que, de fet, suposen en si mateixos un dels actius turístics més importants del municipi i, que en 
l’actualitat, es troben en un molt bon estat de conservació. 
 
 
3.1.7. Qualitat dels diferents espais públics 
 
La qualitat dels diferents espais públics, ja s’ha començat a comentar en el punt anterior (3.1.6. Espais 
verds urbans, espais lliures i espais periurbans), on s’ha vist que, en general, tant els espais verds 
urbans com els espais periurbans del municipi estan en bon estat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels espais públics interiors, el nucli presenta en força carrers, voreres de petites 
dimensions, no aptes pel pas de les persones amb total comoditat, i menys de les persones amb 
mobilitat reduïda. Aquest fet, però, es veu molt condicionat per la pròpia estructura urbana del nucli, amb 
carrers estrets. 
 
Al mateix temps, bona part dels carrers presenten el paviment en un estat de degradació important, fet 
que es dona principalment per les condicions meteorològiques que aquests han de suportar. 
 
 
3.1.8. Xarxa de camins rurals i accessibilitat als espais naturals 
 
Des del Consell comarcal, en el moment de redacció del present document, s’està realitzant un inventari 
exhaustiu dels camins, pistes, senders de la Comarca del Ripollès. En aquests moments s’ha realitzat 
una cartografia inicial dels camins de la Comarca i els Ajuntaments estan revisant la documentació 
aportada. 
 
La xarxa de camins es complementa amb els senders turístics, esportius i naturalístics que hi ha 
escampats per la comarca. A més, hi ha diverses xarxes d’itineraris per bicicletes (Aquest s’explicarà 
més detalladament al punt 3.4.5.1. Xarxa de carrils bici, del present document). 
 
 
Senders 
 
Un sender és un itinerari dissenyat de manera que, per camins, pistes, senderes, etc., tot cercant els 
passos més adients, es puguin visitar contrades i llocs considerats d’interès paisatgístic, cultural, turístic, 
històric, social, etc,. 
 
Així, depenent de les característiques dels senders, n’hi ha de diferents tipologies. Aquestes són: 
Senders de Gran Recorregut (GR) (de més de 50 km), Senders de Petit Recorregut (PR) (entre 10 i 50 
km), Senders Locals (menys de 10 km) i Senders Urbans (circumscrits a un àmbit urbà). 
 

Figura 25 : Plaça de Molló 

Font: Elaboració pròpia 
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A Molló, segons informació de l’Ajuntament i altres organismes, existeixen els següents senders, els 
quals tenen el seu recorregut integrament per dins del terme municipal o bé hi transcorren en part: 
 

Taula 9: Senders. Molló. 
Nom del Sender Longitud Temps Dificultat 

Els Bedollars del camí del Grell 8,3 km 2 hores 45 minuts Baixa 
Molló – Espinabell – Frontera – Fabert - Molló 18,6 km 4 hores 32 minuts Alta 
Camprodon – Coll d’Ares 19,2 km 4 hores 45 minuts Alta  
Molló - Beget 12,7 km 2 hores 54 minuts Alta  
Setcases - Molló 13,25 km 3 hores 20 minuts Difícil 
Molló – Rocabruna - Molló 26 km 5 hores 46 minuts Difícil 
Ruta del romànic a la Vall de Camprodon 50 km 7 hores -- 
GR11 -- -- -- 
GR210 -- -- -- 

Font: www.valldecamprodon.org, www.euro-senders.com. 
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B. Diagnosi estratègica 
 
3.1.9. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 
 

 LA REDACCIÓ DEL NOU POUM ESTÀ PRENENT EN CONSIDERACIÓ MOLTS ASPECTES DE 
SOSTENIBILITAT TERRITORIAL 

 
El planejament del municipi de Molló es troba actualment en ple procés de revisió. Tot i que en el 
moment de la redacció d’aquest document tan sols hi ha els primers documents del mateix, tant pel que 
fa als objectius com als criteris que s’ha marcat l’equip redactor del nou POUM, es prenen en 
consideració molts aspectes de sostenibilitat territorial. 
 
En cas de complir els objectius i els criteris marcats, es pot afirmar que el nou planejament complirà el 
que la legislació vigent en matèria d’urbanisme assenyala pel que fa al desenvolupament sostenible, 
definit per la llei d’urbanisme “com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta 
conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions 
presents i futures”. 
 
 

 TRET DELS DARRERS DESENVOLUPAMENTS URBANÍSTICS, L’ESTRUCTURA URBANA DE 
MOLLÓ MANTÉ LA CONFIGURACIÓ TÍPICA DELS POBLES RURALS MEDIEVALS D’ALTA 
MUNTANYA 

 
Tret dels nous creixements, la traça i el recorregut dels carrers més antics, que prové de l’antiga 
estructura dels camins, dels horts i també de les escorrenties i recs d’aigua, dona lloc a l’aparició 
d’eixamplaments i sobtats canvis de direcció que configuren petites places. Aquestes, permeten 
esponjaments en el teixit i procuren un mínim assolellament, conferint a la població un atractiu especial, 
mantenint la imatge i l’estructura de poble rural medieval. 
 
Així, un dels objectius bàsics marcats per l’equip redactor del nou POUM consisteix en mantenir aquesta 
estructura, conferint a la població una major dotació de serveis, sense que això resti atractiu al nucli i 
respectant criteris socials i paisatgístics en l’aplicació del mateix. 
 
 

 GRAN IMPORTÀNCIA DEL NOU POUM EN LA PROTECCIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE, JA 
QUE EL MUNICIPI NO CONTÉ CAP ESPAI PROTEGIT PER FIGURES DE PROTECCIÓ 
D’ÀMBITS SUPERIORS 

 
No hi ha espais dins el PEIN i únicament cal destacar la proximitat de la zona Xarxa natura 2000 LIC codi 
ES5120019.1 a les riberes de l’Alt Ter-Ritort, al terme municipal de Camprodon. Tot i això, el sòl no 
urbanitzable del municipi gaudeix d’un bon estat de conservació, i la seva situació geogràfica li confereix 
una gran importància com a connector dels diferents espais protegits que hi ha a les contrades properes.  
 
El paper del POUM en matèria de definició, determinació i ordenació del sòl no urbanitzable és definitiu, 
ja que no existeix cap disposició o programa de protecció específica ni cap legislació especial en matèria 
mediambiental o de protecció paisatgística, que afecti directament el terme de Molló. Per tant, és molt 
important que el nou POUM incorpori en el seu articulat una referència clara sobre la protecció dels 
valors de que disposa el sòl no urbanitzable del municipi de Molló. 
 
 

 LA INCIDÈNCIA I LA PRIVATITZACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PATRIMONI, I LA MANCA DE 
DOCUMENTACIÓ I CONEIXEMENT SOBRE ELS ELEMENTS PATRIMONIALS, PROVOQUEN 
UN IMPACTE SIGNIFICATIU SOBRE ELS MATEIXOS 

 
La destrucció del patrimoni 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. 
 
Tot i la documentació existent sobre el patrimoni cultural, tradicional i arquitectònic, la manca de 
coneixement generada per l’oblit produeix un impacte significatiu sobre els elements patrimonials, ja 
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siguin arquitectònics o elements no materials. Aquesta deficiència impedeix un adequat coneixement del 
patrimoni arquitectònic que pugui facilitar el seu anàlisi, així com accelerar un possible procés de 
conservació o una intervenció restauradora. També dificulta la consulta i accés, ja sigui dels seus 
habitants, o de persones de fora del municipi. 
 
 

 NECESSITAT DE MILLORA DE LA QUALITAT DELS ESPAIS LLIURES I VERDS INTERNS AL 
NUCLI URBÀ 

 
És destacable la diferència entre els espais verds i lliures, del voltant del nucli urbà de Molló i aquells que 
se situen en el seu interior. Mentre els espais de les afores del nucli presenten una bona qualitat i una 
bona integració en el medi, els espais interns del nucli urbà són força escassos i tenen poca connexió 
entre si. A més d’oferir un aspecte descuidat, no tenen en compte l’adaptació de la mobilitat per als 
vianants ni per a les persones amb mobilitat reduïda. No es pot parlar, en la majoria dels casos, de verd 
urbà. 
 
Pel que fa a la qualitat dels espais lliures, en destaca que força carrers del nucli de Molló presenten 
voreres estretes i calçades en mal estat. Aquest fet condiciona el pas dels vianants pel nucli i pot arribar 
a suposar un fre a l’atractiu turístic d’aquest nucli. 
 
Els espais periurbans són d’alta qualitat ambiental i paisatgística. Només en casos puntuals es trenca la 
seva continuïtat amb algunes cases aïllades. 
 
 

 ELEVAT NOMBRE DE SENDERS QUE RECORREN L’ENTORN NO URBANITZAT DEL 
MUNICIPI 

 
Pel municipi de Molló hi transcorren un gran nombre d’itineraris per a vianants, de diferents nivells de 
dificultat i durada. Aquests han estat promoguts per diferents entitats, tant municipals com comarcals. 
També hi transcorren diferents senders de llarg recorregut. 
 
Aquest fet pot propiciar que es generi activitat econòmica en relació amb el turisme. Alhora, la 
conservació d’aquests senders ha de permetre que es conservin els seus voltants, per mantenir la 
qualitat que presenten els espais no urbanitzats del municipi.  
 
S’ha detectat que l’abundant presència d’itineraris d’índole diversa, juntament amb els diferents 
organismes que els gestionen, ha comportat un cert desgavell alhora d’unificar i homogeneïtzar-los en el 
material divulgatiu accessible al turisme. 
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3.1.10. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- El nou POUM s’ha marcat com a objectius una sèrie de criteris marcadament sostenibilistes

- La situació del municipi i el bon estat de conservació del seu sòl no urbanitzable li 
confereixen un important paper connector 

- El fet de disposar del Catàleg de Masies i Cases Rurals aprovat, permet regular l’ús de 
l’abundant nombre d’aquestes edificacions que hi ha al terme municipal 

- Elevat nombre de senders que transcorren pel terme municipal 

- Important quantitat d’elements patrimonials d’interès històric i cultural dins el municipi 

- Participació popular a favor de la preservació dels béns històrics patrimonials 

 
Punts febles 

- Algunes de les actuacions urbanístiques que s’han dut a terme en els darrers anys 
fomenten el creixement residencial de baixa intensitat i alta consumpció de sòl 

- Manca d’informació concreta referent a totes les tipologies del patrimoni existents dins els 
límits del municipi 

 

Oportunitats 

- L’estructura urbana del nucli manté l’estructura típica dels pobles rurals medievals d’alta 
muntanya, que li confereix un important atractiu turístic 

- El nou POUM preveu adequar-se i tenir en compte el planejament d’àmbits superiors i el 
dels municipis limítrofes, fet que pot suposar sinèrgies positives 

- A partir de l’elaboració de catàlegs i de l’interès d’organitzacions i consultories per la 
preservació i difusió del patrimoni històric i cultural del municipi, es pot assolir una millora 
de les seves condicions de documentació i conservació, així com un coneixement més 
general, ja sigui entre els habitants del municipi o entre els eventuals visitants 

 

Amenaces 

- El no disposar de cap espai de sòl no urbanitzable protegit per figures d’àmbit superior 
suposa un perill en tant que el grau de protecció del mateix no té cap suport autonòmic 

- La manca d’un programa de conscienciació de la població pel que fa al patrimoni 
arquitectònic del municipi 

- La tardana iniciativa de les entitats encarregades d’una adequada documentació, 
preservació i difusió del patrimoni en la seva totalitat 
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3.2. Biodiversitat i paisatge 
 
A. Memòria descriptiva 
 
3.2.1. Comunitats naturals i diversitat biològica 
 
La vegetació del Ripollès apareix ordenada en estatges altitudinals esglaonats, un tret característic de la 
muntanya mitjana i l’alta muntanya del vessant sud dels Pirineus. Els paisatges mediterranis, dominats 
per l’alzinar, són pràcticament inexistents a la comarca, mentre que l’estatge montà de boscos d’altres 
planifolis i de pinedes de pi roig cobreix bona part d’aquest territori, a cavall entre l’alta muntanya i els 
sectors forestals montans i mediterranis. La superfície del terme municipal de Molló, doncs, té un elevat 
percentatge de boscos i de cobertura forestal, superior a un terç del municipi, tot i que inferior si es 
compara proporcionalment a d’altres municipis de la comarca. 
 
Els hàbitats presents al terme municipal s’han agrupat en boscos de coníferes, boscos caducifolis de 
vessant, boscos de ribera i àmbits fluvials, sistemes rocallosos, prats-conreus i àrees obertes, i ambients 
urbans.   
 
En primer lloc es tractaran els boscos, que són el principal ecosistema present al municipi. Ocupen 
aproximadament el 34,48% de la superfície municipal (que és de 4294,49 hectàrees), amb predomini 
dels boscos caducifolis, sobretot freixenedes i rouredes, però també amb boscos perennifolis, 
especialment pinedes de pi negre i algunes unitats de coníferes, com les de pi roig. 

 
 

1) BOSCOS DE CONÍFERES 
 
La pineda de pi negre és un dels hàbitats amb major representació en el municipi, ja que és propia de la 
muntanya pirinenca. Tot i això, a Molló també hi trobem algunes unitats de pineda de pi roig (Cytiso-
Pinion sylvestris), típica de la muntanya mitjana eurosiberiana, un ecosistema molt estès al Ripollès. 
Aquestes pinedes són, a Molló, de caràcter climàcic, i de tendència boreal, amb una lleugera variabilitat 
en funció de les seves característiques orogràfiques i de les petites variacions climàtiques, del substrat, 
hidrologia, pendents, acció de l’home i penetració d’algunes espècies. Presenten moltes tipologies 
diferents. 

 
 

1a) Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris) o pinedes de repoblació sense sotabosc forestal:  
 
Es tracta d’un hàbitat present a Molló en un petit percentatge del municipi (2,06% del terme municipal). 
És fruit de l’alteració dels boscos originals de la zona, a causa de la intervenció humana. Ocupa un total 
de 38,39 hectàrees. Les principals espècies que trobem en el sotabosc d’aquest tipus de pinedes són 
plantes herbàcies: 
 
 
Prunel·la de muntanya (Prunella hastifolia) 
Viola (Viola sylvatica)  
Molses diverses: (Hylocomium splendens, 
Rhytidiadelphus triquerus  o la mateixa 
Pseudoscleropodium purum, freqüents als peus dels 
grans arbres).  
Heura (Hedera helix) a la base dels peus de pi roig  
 
 
 
Els boscos de pi roig amb sotabosc forestal escàs o bé les pinedes de 
repoblació del pi roig són escasses al municipi de Molló, però presents 
 

Font: Serpa 
 
 
Com a fet destacable, cal esmentar la manca de substrat arbustiu, amb absència o molt escassa 
presència d’espècies típiques de pinedes de pi roig amb un grau més elevat de climacitat, com 
representen el boix, les gavarreres (al pirineu garraveres), l’avellaner, els xuclamels i el ginebró 
(Juniperus communis). 

Figura 26: Pineda de pi roig 
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1b) Pinedes de pi roig, calcícoles i mesòfiles, dels obacs de l’estatge montà dels Pirineus: 
 
Es tracta d’un tipus de pineda poc freqüent al municipi, ocupant únicament el 0,61% del territori (un total 
de 26,14 hectàrees). Tanmateix, constitueix un ecosistema interessant, ja que és un hàbitat climàcic del 
Ripollès, present als indrets de muntanya humida i poc assolellada dels vessants nord del municipi.  
 
Hi trobem de forma abundant, a més del propi pi roig, espècies de requeriments diferents als dels sectors 
eixuts. Aquesta associació vegetal, molt sovint és representada per la formació de pineda de pi roig amb 
molses (Hylocomio-Pinetum catalaunicae), les quals entapissen el sotabosc i les soques dels pins en el 
seu costat orientat al nord. Les espècies més destacades i presents en aquesta comunitat són: 
 
 
Maduixera (Fregaria vesca) 
Avellaner (Corylus avellana)  
Diverses espècies de molses 
Freixe (Fraxinus excelsior)  
Faig (Fagus sylvaticus). 
 
 
 
Els vessants nord de moltes muntanyes del Ripollès estan ocupats per 
pinedes de pi roig i presenten certes diferències amb la resta de boscos 
de coníferes, amb penetració de caducifolis i gran abundància de molses 
als substrat i als peus de soca. 

 
 
 
 
 

1c) Pinedes de pi negre (Pinus uncinata), acidòfiles i mesòfiles (amb neret) dels solells pirinencs: 
 
Els boscos de pi negre constitueixen un hàbitat d’interès comunitari de la Directiva Hàbitats. Dins el terme 
municipal de Molló hi són presents i prou significatius, atès que ocupen les parts culminals d’alguns turons 
elevats, amb un total de 189,67 hectàrees. Representen el 4,42% de la superfície del municipi, una àrea 
gens menyspreable del terme municipal.  
 
Es tracta d’un bosc de pi negre poc desenvolupat, que creix sobre el sòl àcid. Constitueix la 
subassociació vegetal més abundant al llarg dels Pirineus, ja que aquests, en la carena axial, són de 
caràcter silícic. Pel fet de trobar-se al solell, espècies com el neret (Rhododendron ferrugineum) hi són 
més escasses, mentre que el ginebró i la ussona (Festuca scoparia) hi són més freqüents, formant doncs 
la subassociació de la pineda de pi negre amb ussona i ginebró.  
 
Altres espècies que poden donar-se en aquestes pinedes són: 
 
Ussona (Festuca scoparia) 
Boixerola (Arctostaphylo uva-ursi) 
Nabiu (Vaccinium myrtillus) 
Ginebró (Junniperus communis spp. nana) 
Herba fetgera (Anemone hepatica)  
Diveses molses  
 
 
1d) Pinedes naturals de pi negre, o repoblacions, sense sotabosc:  
 
Les plantacions de coníferes no constitueixen, per elles mateixes, una comunitat o associació vegetal 
pròpia i de significació ecològica notable, sinó que són equivalents a un “conreu d’arbres”. No obstant 
això, atenent al fet que ocupen una petita part del territori a la comarca (i fins i tot un percentatge prou 
destacable de Molló) i que constitueixen un hàbitat present al Ripollès, cal considerar-les com a ambients 
o hàbitats propis.  
 
En algunes ocasions, els boscos de pi negre resulten força escassos en sotabosc. Aquest és el cas de 
les masses relativament joves procedents de repoblacions, o d’aquelles masses madures que han estat 
sotmeses a un aprofitament forestal relativament intens. El pendent, les característiques del substrat i la 
innivació pròpia de cada rodal, també determinen la major o menor presència de sotabosc arbustiu i de 
regenerat en els boscos de pi negre. En el cas Molló, aquest hàbitat ocupa prop de 235,43 hectàrees, 

Font: Serpa 

Figura 27: Vessants ocupades per pi roig 
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que representen el 5,39 % del territori, és a dir, una superfície prou elevada i gens menyspreable si tenim 
en compte que són boscos molt pobres en biodiversitat. En termes generals, els boscos de pi negre 
sense sotabosc arbustiu acullen valors de biodiversitat menors que aquells que gaudeixen de claps o 
autèntiques catifes (segons el cas) de neret, nabiu o boixerola. La fructificació d’aquestes espècies 
assegura aliment a moltes espècies de vertebrats forestals i el seu port arbustiu proporciona cobertura, 
indrets de reproducció i refugi per a moltes d’altres. Tanmateix, molts vertebrats especialistes forestals 
no depenen tan estrictament del sotabosc arbustiu, sinó més aviat de la fusta morta, de la diversitat de 
classes diamètriques de l’arbrat, de la presència de tarters, o d’altres estructures. Per aquest motiu, 
aquestes masses no deixen de ser interessants des del punt de vista de la seva conservació i millora.  
 

 
1e) Altres boscos mixtos de coníferes i mixtos de coníferes i caducifolis: 
 
Aquests ambients ocupen un percentatge reduït de la comarca (com succeeix també al municipi de 
Molló), equivalent al 0,36% del municipi. En el cas dels boscos mixtos de coníferes amb caducifolis, el 
percentatge és superior, però segueix essent baix en relació a altres tipologies forestals; val a dir, però, 
que no s’inclouen aquí els boscos d’una tipologia on hi penetrin espècies diferents (fenomen molt 
freqüent arreu dels boscos del municipi), sinó només aquells que són realment mixtos i de proporcions 
similars entre les diferents espècies que els constitueixen. 
 
 
1j) Plantacions de coníferes: 
 
Aquestes no formen, per elles mateixes, una comunitat o associació vegetal pròpia i de significació 
ecològica notable, sinó que són equivalents a un “conreu d’arbres”. Tanmateix, pel fet que ocupen un 
total de 53,27 hectàrees (1,24% del terme municipal), i atès que constitueixen un ambient diferenciat dels 
descrits en els apartats anteriors, cal considerar-les com un ambient o hàbitat propi de la zona. 

 
Dins el casc urbà de Molló hi trobem diverses espècies, ja sigui en jardins privats o en petits parcs, com 
el propi pi roig, la pícea (Picea sp.), l’avet (Abies alba) o el cedre (Cedrus atlantica). 
 
 
1k) Boixedes (matollars de Buxus sempervirens) de la muntanya mitjana (i de les contrades 
mediterrànies) 
 
Les boixedes són hàbitats arbustius dominats pel boix. Generalment es localitzen en sòls prims de 
naturalesa calcària, difícilment colonitzables pels arbres. Tanmateix, s’hi poden presentar algunes 
espècies acompanyants, com el pi roig, el roure (Quercus humilis) i el ginebró. 
 
Són matollars perennifolis submediterranis, que presenten una cobertura d’entre el 90 i 100% del terreny. 
A la comarca del ripollès hi trobem la boixeda humida típica (Buxo-Quercetum pubescentis buxetosum), 
que pot presentar aquestes espècies acompanyants: 
 
Pi roig 
Roure 
Ginebre (Junniperus communis spp. communis) 
Heura 
Boix (Buxus sempervirens) 
Rosers (Rosa sp.) 
Fenàs (Brachypodium sp.) 
 
A Molló, hi trobem aquesta comunitat de forma molt poc freqüent, amb només un 0,12% de cobertura 
dins el municipi i un total de 5,16 hectàrees de presència de la comunitat. 
 
 
2. BOSCOS CADUCIFOLIS DELS VESSANTS 
 
Els boscos caducifolis són molt abundants al municipi, atesa la seva condició de zona de pluviometria 
elevada i d’altres condicionants ecològics que n’afavoreixen la presència. Principalment hi trobem 
rouredes mixtes, però també fagedes, vernedes i freixenedes (en el cas de Molló, aquest hàbitat pren 
molta significació). S’han diferenciat els boscos caducifolis dels vessants (localitzats en zones de 
pendents més o menys pronunciats i no estrictament associats als cursos fluvials), dels boscos 
caducifolis que creixen en galeria al llarg dels torrents, rieres i rius del municipi. 
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2a) Rouredes de roure martinenc, calcícoles, de la muntanya mitjana: 
 
Les rouredes són un dels hàbitats més característics de la regió eurosiberiana. Al municipi de Molló són 
molt més escasses que en gran part de la resta de municipis de la comarca. En aquest sentit, hi trobem 
espècies de sotabosc (com el boix) de forma abundant, que en condicionen la tipologia, tot formant la 
subassociació de la roureda de roure martinenc amb boix.  
 
Les rouredes ocupen una superfície molt petita dins del municipi de Molló (45,12 hectàrees, només un 
1,05% de la superfície municipal). Al Ripollès i a les comarques interiors d’hiverns freds i relleu 
considerable, es considera una comunitat climàcica. Algunes espècies acompanyants són: 
 
Blada (Acer opalus)  
Avellaner 
Arç blanc (Crataegus monogyna) 
Tortellatge (Viburnum lantana) 
Ginebre 
Sanguinyol (Cornus sanguinea)  
Heura 
Espunyidera (Galium sp.) 
Marxívol (Helleborus foetidus) 
Roja (Rubia peregrina) 
Viola 
Fenàs 
Molses 
 
 

 
 

Les rouredes amb boix (Buxus sempervirens) ocupen una part petita dels boscos del municipi. A les imatges, l’aspecte 
hivernal i estival. Font: Serpa 

 
 

2b) Rouredes de Quercus humilis i Quercus x cerrioides, silíciques, de la muntanya mitjana: 
 
Són presents en un 0,50% del territori (21,51 hectàrees), és a dir, en una petita superfície de Molló. Les 
seves comunitats són molt similars a les de la roureda de roure martinenc, però la presència de sòls 
silícics fa que hi abundin altres espècies, amb predomini en l’estrat arbori del roure cerrioide (Quercus x 
cerrioides). 
 
 
2.c) Fagedes mesòfiles o xeromesòfiles: 
 
La fageda, una comunitat amb predomini del faig en l’estrat arbori, és un bosc poc freqüent a Molló. La 
manca d’obagues amb elevada pluviometria i humitat edàfica en substrat calcari en condicionen la 
presència. La comunitat de referència és la fageda calcícola, protegida per la Unió Europea en la 
Directiva Hàbitats. En d’altres punts, si bé barrejada amb pi negre, hi és present de forma mixta. També 
cal destacar el bosc mixt de faig i pi roig. Aquest, ocupa el 0,77% del municipi, amb un total de 33,22 
hectàrees, una superfície no massa destacable. 
 

Figura 28: Rouredes amb boix 
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Font: Serpa

A Molló, la tipologia de fageda és la fageda amb boix (Buxo-fagetum), pròpia d’indrets calcaris, amb una 
pràctica absència d’espècies centreuropees, tot i que pot acollir alguns exemplars d’el·lèbor verd 
(Helleborus foetidus). Hi són freqüents espècies com: 
 
 
Blada 
Roure 
Herba fetgera 
Lloreret (Daphne laureola)  
Avellaner 
Lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides) 
Maduixera 
Fenàs boscá (Brachypodium sylvaticum) 
 
 
La fageda amb boix (Buxo-fagetum), sobre estrat calcari, és un 
hàbitat prioritari de conservació segons les directives europees, 
 i es troba present en alguns pocs vessants  del municipi de  
Molló.  

                                                            Font: Serpa 
 

2d) Bedollars higròfils acidòfils dels Pirineus 
 
Els boscos de bedolls (Betula pendula) són molt escassos al nostre país, per bé que, com a espècie 
acompanyant de boscos caducifolis, els bedolls poden aparèixer de forma prou notòria, a les forests 
montanes d’indrets humits, com és el cas del Ripollès. Tanmateix, difícilment formen boscos on el trèmol 
en sigui l’espècie dominant. No obstant això, a Molló, algunes clapes de boscs caducifolis tenen una 
densitat elevada de bedolls, i, per aquesta raó, poden considerar-se bedollars. Alguns espècies 
acompanyants d’aquesta comunitat són les següents: 
 
Freixe 
Trèmol (Populus tremula) 
Avellaner 
Fenàs boscà 
Rèvola (Stellaria holostea) 
Maduixera 
Blada 
Poa nemoral (Poa nemoralis)  
 
Al municipi de Molló, aquesta comunitat ocupa únicament 34,48 hectàrees, un percentatge del 0,80% de 
la superfície total del municipi. La seva presència resulta testimonial, encara que el bedoll es troba de 
forma abundant, com a espècie acompanyant, en d’altres boscos de caducifolis. 
 
 
2e) Freixenedes dels Pirineus i de les muntanyes catalanídiques septentrionals: 
 
Les freixenedes ocupen dins el terme municipal de Molló, un 14,93% de la seva superfície. Cal destacar 
que és la comunitat forestal més abundant al municipi, ja que ocupa un total de 641,20 hectàrees de sòl. 
Sovint s’hi barregen d’altres espècies pròpies del boscos de ribera i d’indrets humits, com el vern (Alnus 
glutinosa), el roure, o el mateix pollancre (Populus nigra). L’espècie principal d’aquest hàbitat a les zones 
humides montanes dels Pirineus és el freixe de fulla gran, que pot assolir grans alçades.  
 
 
Aquesta associació vegetal pertany a Brachypodio-
Fraxinetum excelsioris. Al sotabosc hi domina: 
 
Avellaner 
Arç blanc 
Fenàs boscà 
Viola 
Xuclamel xilosti (Lonicera xylosteum)  
Espunyideres 
Poes (Poa sp.) i altres gramínies 
 
 

Figura 29: Fageda amb boix 

Figura 30: Freixes a Molló 
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2f) Avellanoses d’ambients de muntanya: 
Es tracta d’un hàbitat on l’espècie dominant és l’avellaner, el qual pot créixer de forma espontània en 
diferents indrets adequats per al seu creixement, on es garanteixi humitat, ombra i frescor suficient. 
Combinen la seva presència amb nombroses espècies de boscos caducifolis, fins i tot amb arbres com 
els roures, els faigs, i nombrosos arbusts, entre altres. 
 
Trobem dues varietats al municipi de Molló, les quals tenen com a predomini l’avellaner, però una d’elles 
és mesohigròfila d’ambients frescals (ocupa un 0,80% del municipi) i l’altra és mesòfila o xeromesòfila, 
ocupant un 0,05 del terme municipal de Molló, en indrets més secs de la muntanya mitjana. 
 
 
3. BOSCOS MEDITERRANIS 
 
Els boscos mediterranis per excel·lència, els alzinars, són escassos al Ripollès, a diferència d’altres 
comarques de Catalunya, a causa de la seva pluviometria elevada i de la temperatura dels mesos freds 
de l’any. Aquest fet afavoreix el domini de les pinedes de pi roig, juntament amb els boscos caducifolis. 
En aquest sentit, els vessants amb pendents elevats i els vessants obacs accentuen les dificultats per a 
la implantació d’aquestes comunitats mediterrànies a la comarca. 
 
En el cas de Molló, malgrat que existeixen alguns peus d’alzina en zones assolellades, són més aviat 
escassos, i no arriben a formar mai uns ecosistemes propis, tot i que, en alguns llocs, hi apareixen 
espècies pròpies de l’alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum), típics de la muntanya 
mitjana assolellada i encara lleugerament termòfila.  
 
 
4. BOSCOS DE RIBERA I AMBIENTS FLUVIALS 
 
Els boscos de ribera creixen al llarg dels cursos fluvials del municipi, on cal destacar, per sobre de tot, el 
riu Ter (proper al municipi, encara que no passa pel seu terme municipal) i afluents com el Ritort. A més, 
un conjunt d’altres petits torrents, rieres i zones humides, permeten que altres zones del municipi acullin 
poblacions d’hàbitats de ribera amb espècies forestals ripàries.  
 
Val a dir que, pel fet de trobar-nos en una zona amb vessants humits, obacs i òptims per a moltes 
espècies dels boscos de ribera, sovint trobem aquestes associacions parcialment representades en 
zones no pròpiament de ribera. Per a facilitar-ne la descripció, s’ha optat per considerar com a hàbitats 
de ribera pròpiament dits, aquells boscos en galeria que creixen al llarg dels rius. 
 
 
4a) Sargars de Salix purpurea i Salix eleagnos i altres bosquines de ribera: 
 
Els sargars són un hàbitat present, si bé de forma molt testimonial, als rius i rieres del municipi. Ocupen 
una superfície molt petita (0,08% del terme municipal de Molló), però es tracta d’una extensió lineal prou 
llarga, formant una franja longitudinal que ressegueix els cursos d’aigua superficial més o menys regular 
al llarg de l’any. En total ocupen 3,55 hectàrees. 
 
Les espècies presents a la salzeda amb sarga (Saponario-Salicetum purpurea), són: 
 
Sarga (Salix eleagnos) 
Saulic (Salix purpurea) 
Freixe de fulla petita 
Vern 
Pollancre 
Esbarzer (Rubus ulmifolius) 
Herba sabonera 
Llúpol (Humulus lupulus) 
Fenàs boscà 
Carbassina (Bryonia dioica) 
Vidalba (Clematis vitalba)  
Menta borda (Mentha rotundifolia) 
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4b) Vernedes (i pollancredes) amb Circaea lutetiana, de l'estatge montà, pirenaico-catalanes: 
 
El cas de les vernedes és similar al d’altres comunitats pel que fa a la superfície ocupada per aquesta 
associació vegetal a les nostres terres i, més concretament, en el cas de l’estatge montà i riberenc. Es 
tracta d’un hàbitat amb espècies molt freqüents arreu dels boscos de ribera, com el mateix vern i d’altres 
acompanyants, però sense formar un hàbitat pròpiament definit com la verneda. Sovint formen boscos en 
galeria al llarg dels rius amb el vern com a espècie predominant. 
 
Les espècies arbòries de la verneda (Alno-Padion) estan caracteritzades per el vern com a espècie 
principal, amb presència d’altres espècies com:  
 
Salzes o sargues 
Pollancres i afins 
Freixe de fulla petita 
Sanguinyol 
Saüc (Sambucus nigra)  
Avellaner 
 
Pel que fa a la cobertura herbàcia, no és massa densa a causa de la poca llum que penetra des de les 
capes altes del bosc, però si que hi trobem espècies com: 
 
Escrofulàries (Scrophularia alpestris i Scrophularia nodosa) 
Viola boscana 
Pa de cucut (Oxalis acetosella) 
Romagueres (Rubus caesius i Rubus glandulosus)  
Fenàs boscà 

 
Al municipi de Molló, l’associació pròpia de la verneda és molt escassa, encara que el vern és una 
espècie molt freqüent arreu dels marges de la xarxa fluvial. Trobem aquest hàbitat en un 0,90% del 
terme municipal, de forma lineal al llarg de rius i torrents, ocupant un total de 38,56 hectàrees. 

 
 

 
 
 
 
Les vernedes (Alno-Podion) són escasses com a comunitat pròpia dels boscos de ribera, per bé que 
el vern (Alnus glutinosa) és una espècie abundant als rius i rieres del municipi i els seus afluents. 
 
 
 
 
 
 
 

L’espècie més abundant dels sargars (Saponario-Salicetum purpurea) és 
la sarga (Salix eleagnos), prou freqüent a les ribes dels rius del municipi 
de Molló en bon estat de conservació. 

Font: Serpa 

Font: Serpa 

Figura 31: Sarga 

Figura 32: Vern 
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5. PRATS, CONREUS I ÀREES OBERTES 
 
Els espais oberts, els conreus, els prats i les pastures són freqüents a les zones baixes i planes del 
Ripollès, on les activitats agro-ramaderes encara tenen un pes important en l’economia local i en l’ús del 
sòl. És per aquesta raó que un seguit d’hàbitats d’aquesta tipologia caracteritzen i modelen el paisatge 
en gran part del municipi de Molló. En total, un conjunt de 9 hàbitats i associacions vegetals formen 
aquests paisatges oberts. Aquestes resulten de gran importància per al manteniment de potencialitats de 
la biodiversitat arreu del municipi, també en les zones més properes al casc urbà, ja que contribueixen, 
totes elles, a formar un interessant i ric paisatge en mosaic. 
 
 
5a) Prats calcícoles i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Plantago media, Galium verum, Cirsium  acaule 
de la muntanya mitjana i de l'estatge subalpí dels Pirineus i de les terres properes: 
 
Aquests prats poden créixer a altituds mitjanes, si bé el subsòl que ocupen sol ésser calcari. Igualment 
constitueixen espais oberts, molt sovint pasturats per bestiar domèstic, i amb clar predomini de les 
gramínies i d’altres herbes pròpies de la muntanya calcària del Prepirineu, ja sigui de l’estatge subalpí o 
d’altituds lleugerament inferiors. 
 
Les espècies que hi predominen, són: 
Cards (Cardus)  
Espunyidella groga (Galium verum) 
Plantatge mitjà (Plantago media)  
Cirsium acaule  
Festuca nigrescens 

 
 

Els prats calcícoles són presents fins i tot a tocar les zones 
urbanes del molts municipis de la comarca, i es mantenen 
gràcies a les pastures realitzades i les actuacions agro-
ramaderes. 
 
 
                                                                                 Font: Serpa 
 
Aquest hàbitat, segons el mapa d’hàbitats de Catalunya, és freqüent en diversos punts del municipi. 
També el podem trobar a les zones més baixes. Ocupa un percentatge prou destacable del municipi, ja 
que esta present en més de 105,27 hectàrees, que representen un 2,45% de Molló.  
 
 
5b) Prats dalladors amb fromental (Arrhenatherum elatius) dels estatges submontà i montà, principalment 
dels Pirineus: 
 
Aquests prats ocupen una superfície prou extensa del municipi, amb algunes zones pasturades 
periòdicament, de les rodalies dels principals masos que envolten el municipi. Són comunitats montanes i 
pertanyen a l’associació Triseratio-Polygonion bistortae, amb diverses espècies com: 
 
 
Fromental (Arrhenatherum elatius) 
Agrostis (Agrostis tenuis) 
Festuca rogenca (Festuca rubra) 
Centaurea negra (Centaurea nigra) 
Angèliques de prats (Angelica sp.) 

 
 

Els prats dalladors amb fromental són presents al municipi i 
constitueixen un ambient ric i biodivers, amb bones densitat 
de petits  micromamífers i lepidòpters. 

 
 
 
 
                                                                                 Font: Serpa 
 

Figura 33: Prats calcícoles 

Figura 34: Prats dalladors 
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Trobem aquesta associació vegetal en algunes zones planes, normalment a prop de les zones 
humanitzades. En alguns punts estan molt fragmentades, però en d’altres indrets, tenen una extensió 
més gran i presenten un bon estat de conservació. Ocupen un total de 467,97 hectàrees, per tant, una 
superfície molt petita del terme municipal, que ve a ser un 10,90% del municipi de Molló. 
 
 
5c) Conreus abandonats:  
 
Els conreus abandonats de les zones amb poca presència humana i allunyades dels indrets periurbans, 
s’han anat ocupant per unes espècies arvenses, oportunistes i lligades als conreus com a espècies 
acompanyants o secundàries. Tanmateix, amb el pas del temps, aquests espècies també seran 
substituïdes per d’altres més pròpies de la zona, arribades dels hàbitats de les rodalies dels conreus 
abandonats. Amb els anys, s’hi acabarà instaurant la vegetació potencial o climàcica. 
 
Les espècies que més abunden en aquests ambients són: 
 
Niella (Agrostemma githago) 
Rosella (Papaver rhoeas) 
Capferrada (Centaurea collina) 
Silenes (Silene rubella) 
Melgons (Medicago sp.) 
Plantatges (Plantago sp.) 
Espinaxoca (Xanthium spinosum) 
Borratja (Borago officinalis).  
 
 
Les feixes i conreus montans són els primers en abandonar-se i 
en veure com espècies de prats, ruderals o arvenses van 
substituint les espècies antigament plantades. 

 
 
 
                                                                                       Font: Serpa  
 
En moltes ocasions, espècies pròpies dels prats penetren en aquests hàbitats, ja que vaques i cavalls els 
pasturen durant un temps. 

 
Els conreus inactius són cada vegada més abundants al municipi, a causa del progressiu abandonament 
dels camps i feixes treballades, però alhora es van veient substituïts per altres comunitats més pròpies 
d’aquesta zona de muntanya mitjana. Els trobem a les zones baixes, però més especialment a les 
solanes abandonades, d’indrets més apartats del nucli urbà, ja que són els primers conreus, nuclis i 
masos en despoblar-se. Tanmateix, aquests no s’inclouen en el mapa d’hàbitats de Catalunya, per 
manca de superfície suficient, per bé que hi són presents de forma esparsa i escassa. 
 
 
5d) Altres prats dels estatges montà i subalpí dels Pirineus: 
 
Al municipi de Molló, trobem altres prats i zones de vegetació baixa i predomini herbaci, com són els 
següents: 
 
Els Prats silícicoles i mesòfils amb Agrostis capillaris, Anthoxamum odoratum, Festuca nigrescens, són 
molt abundants al municipi, on constitueixen un dels espais de pastura i vegetació herbàcia de muntanya 
alta més abundants. Recobreixen prop de 716,44 hectàrees, cosa que significa un percentatge notori, en 
concret, d’un 16,68% del terme municipal. 
 
Altres prats de sectors de major alçada, sobretot presents als vessants de prop de 2.000 metres, prop del 
muntanyam que trobem a les rodalies del Costabona i altres muntanyes del sector, són els Prats de pèl 
caní o de Bellardiochloa variegata, acidòfils i mesòfils, de l'alta muntanya pirinenca i també una altra 
comunitat pròpia d’aquests ambients, els Prats de Festuca airoides o de Festuca yvesii, acidòfils, de l'alta 
muntanya pirinenca. Ambdues comunitats són d’elevat interès ecològic, donat que només es donen en 
zones molt elevades i estan adaptades a un rigor climàtic molt notori.  
 
 
 
 

Figura 35: Feixes i conreus montans 
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Finalment, el darrer dels prats minoritaris de Molló és el dels Prats, sovint emmatats, d'Ononis striata, 
Anthyllis montana, Globularia cordifolia (lluqueta),... calcícoles i xeròfils, de la muntanya mitjana i de 
l'estatge subalpí, sobretot al Prepirineu. Aquest hàbitat, que creix sobre zones calcàries i prou 
assolellades, només és present en una petita superfície del terme municipal de Molló, concretament en 
un 0,31% d’aquest, cobrint 13,17 hectàrees del seu sòl. 
 
En darrer lloc cal destacar que de forma testimonial, hi trobem les comunitats de Falgars, amb falguera 
comuna com a principal espècie. Aquest hàbitat té menys de l’1,07% de superfície del municipi, i ocupa 
un total de 45,92 hectàrees, especialment de les zones montanes de Molló. 
 
 
5e) Conreus herbacis extensius de regadiu, o de contrades molt plujoses: 
  
Les hortes són un hàbitat molt humanitzat, present en pràcticament tots els municipis rurals de casa 
nostra, d’un tipologia ecològica similar a la d’altres espais amb forta presència humana, com conreus i 
pastures; de fet, en el moment d’abandonament per part de l’home, aquest hàbitat veu molt alterada la 
seva composició específica, especialment pel que fa la densitat, ja que les espècies que fins al moment 
acompanyaven les plantacions de verdures i hortalisses, passen a predominar l’horta i adquirir un major 
protagonisme. 

 
Aquest hàbitat té un valor ecològic especial pel fet de trobar-se molt sovint al mig del casc urbà o en 
zones susceptibles de ser edificades o de patir actuacions de transformació per part de l’home. A més, 
mantenen la biodiversitat i unes poblacions animals i vegetals d’interès. Entre les principals espècies hi 
trobem, a més de les hortalisses i fruiters conreats: 
 
Cerreigs (Setaria viridis, Setaria glauca) 
Amarants (Amaranthus sp.) 
Blet blanc (Chenopodium album) 
Lletsons (Sonchus sp.) 
Forcadella (Digitaria sanguinalis)  
Panissoles (Echinocloa colona). 

 
 
 
 
Els horts són freqüents a les rodalies dels nuclis 
urbans de la comarca del Ripollès, on constitueixen 
un bon punt de biodiversitat sovint en ple contacte 
amb ambients del tot humanitzats. 
 
 
 
 
Actualment, aquest hàbitat és present en algunes zones de Molló, però no està inclòs amb aquesta 
denominació dins el Mapa d’Hàbitats de Catalunya, donat que s’associa, en alguns casos, a zona 
urbana. 

Font: Serpa 

Alguns sectors oberts del municipi de Molló, ocupats per prats i 
espais herbacis, són aprofitats pel bestiar per a pasturar-los. 

Font: Serpa

Figura 36: Pastures 

Figura 37: Horts 
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5f) Landes de bruguerola (Calluna vulgaris) acidòfiles 
 
Aquestes landes, amb la bruguerola (Calluna vulgaris) com a gran protagonista, són escasses com a 
associació vegetal pròpia. Creixen en punts humits dels Pirineus i presenten algunes espècies com les 
següents: 
 
Bruguerola (Calluna vulgaris) 
Ginesta repent (Genista pilosa) 
Viola canina (Viola canina) 
Consolda roja (Potentilla recta) 
Pota de lleó (Potentilla saxatilis) 
Falguera comuna 
Serpoll (Thymus serpyllum)  

 
Al municipi de Molló, aquesta comunitat és molt escassa pel que fa a la cobertura vegetal, però ocupa un 
total de 22,79 hectàrees, per tant, un 0,53% del municipi. 
 
 
5i) Landes de gòdua (Sarothamnum scoparia) acidòfiles i mesòfiles, de la muntanya mitjana mesòfila: 
 
Aquestes landes són presents com a associació vegetal pròpia (Prunello-Sarothamnetum scoparii) en 
bona part de les zones obertes del municipi de Molló. Es tracta de landes acidòfiles, que creixen entre 
600 i 1300 metres d’altitud. Apareixen com a bosquines secundàries en indrets on hi proliferen roures 
martinencs. Presenten algunes espècies acompanyants, de les quals destaquen:  
 
Gòdua (Sarothamnum scoparia) 
Aranyoner (Prunus spinosa) 
Prunella de muntanya 
Verònica de muntanya (Veronica officinalis) 
Maduixera 
Fenàs boscà 
Consolda roja 
Falguera comuna 
Serpoll 

 
Aquesta comunitat és molt abundant al municipi de Molló, on apareix en molts espais oberts, ocupant un 
total de 1306,30 hectàrees. Per tant, un 30,42% del municipi, una de les cobertures més importants dins 
el territori municipal. 
 
 
6. SISTEMES ROCALLOSOS  
 
Les cingles, penyals i coves presenten la característica que la seva vegetació  (i en part la fauna), està 
adaptada a ambients de certa verticalitat (en alguns casos són penya-segats i en d’altres són 
construccions), de poca presència de sòl i d’aprofitament de l’aigua de pluja o de les escletxes i del 
rocam. Aquestes comunitats es tracten de manera conjunta, ja que, en algunes casos, presenten certa 
similitud. 

 
 

6a) Cingles i penyals silicis de muntanya: 
 
Com s’ha vist anteriorment, Molló és un municipi amb presència de zones muntanyoses, però no hi 
trobem relleus sobtats, penya-segats i pendents rocallosos notables. Testimonialment, en alguns sectors 
hi existeixen petits rocams. En aquests casos, encara que la vegetació no és molt abundant, si que és 
específica i important, donada la seva escassetat en el territori, presentant algunes singularitats.  
 
A Molló són presents en un 0,11% de la seva superfície, ocupant 4,62% del seu terme municipal, 
especialment en indrets de la zona més elevada, camí del Costabona, on els rocams són freqüents. Si a 
aquest hàbitat hi sumem els hàbitats definits com a Predusques silícies (els quals tenen unes similars 
formacions vegetals), trobem que arriben al 0,23% del municipi, xifra ja més destacable. 
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7. AMBIENTS URBANS 
 
7a) Hàbitats urbans o nuclis habitats i rodalies, inclosa la vegetació ruderal associada: 
 
Els hàbitats urbans no solen ser massa rics en biodiversitat, ja que poques espècies, tret de les més 
adaptades a l’home, poden desenvolupar-s’hi amb normalitat. Al municipi, trobem aquest hàbitat al 
mateix nucli urbà, però també a les rodalies de masos o dels eixos viaris.  

 
Algunes de les espècies que hi trobem són gramínies com: 
 
Margall (Hordeum murinum) 
Margalls bords (Bromus rubens) 
Espinaxoca 
Cànem bord (Erigeron bonariensis) 
Amarants 
Lletereses (Euphorbia sp.) 
Boixac (Calendula arvensis) 
Malves (Malva sp.) 
Cardassars (Carduus sp.)  
Ortigues (Urtica dioica).  
Associació Silybo-Urticion. 

 
 
 
Algunes malvàcies són espècies molt típicament espontànies dels 
ambients nitròfils de les vorades de camins i espais urbans. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Segons el Mapa d’hàbitats de Catalunya a Molló hi ha un total de 7,37 hectàrees recobertes per aquests 
hàbitats. D’aquesta manera, els hàbitats d’àrees urbanes amb vegetació ruderal representen un 0,18% 
de la superfície del territori, comptant els sòls ocupats per la xarxa viària, per habitatges, els habitatges, 
els espais industrials, etc. 

 
 
3.2.1.1 Fauna 
 
Moltes de les comunitats i les espècies faunístiques presents al municipi de Molló han estat poc 
estudiades, probablement a causa dels pocs nuclis amb importància demogràfica existents arreu del 
terme municipal (tret del poble i petits nuclis aïllats) o per l’absència de muntanyes significatives molt 
visitades o paratges singulars i freqüentats, per la poca presència d’associacions o entitats d’estudi i 
divulgació en el municipi o per la manca d’universitats, instituts o altres institucions acadèmiques a la 
comarca. Tanmateix, pel fet de trobar-hi hàbitats equivalents en municipis propers més estudiats, es 
poden fer aproximacions de les característiques de la fauna de Molló, encara que sense saber amb 
exactitud si la presència d’algunes espècies és real, probable o tan sols potencial. 
 
Val a dir que pel que fa al curs del riu Ter (allunyat de Molló però amb afluents importants com el propi 
Ritort) i els seus afluents, sí que es disposa d’alguns estudis, com els realitzats per part del Consorci 
Alba-Ter, referents a trams propers al municipi de Molló, de tipologia, ambients i hàbitats molt similars als 
presents als sectors fluvials de tota la comarca. 
 
 
ELS INVERTEBRATS han estat molt escassament estudiats a la zona i només alguns treballs de 
caràcter general sobre la fauna dels rius de muntanya poden apuntar algunes dades sobre l’interès 
d’aquests animals. Al riu Ter i afluents com el Ritort, hi trobem unes comunitats d’invertebrats aquàtics 
prou riques, sobretot en les zones del riu amb millor estat de conservació, on les larves de tricòpter, de 
frigània, els escarabats d’aigua (Ditiscus sp.) i d’altres famílies, hi són abundants. Serveixen, en aquest 
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punt, d’aliment a diverses espècies de rèptils, com les serps d’aigua (Natrix sp.), a alguns peixos i, per 
exemple, a la merla d’aigua (Cinclus cinclus), espècie d’ocell nidificant a la zona. Val a dir que moltes 
d’aquestes espècies són bioindicadores i, per exemple, el cranc de riu autòcton (Austropotamobius 
pallipes spp. lusitanicus) es troba present en alguns sectors com dels principals afluents, encara que 
amb presència escassa. Altres invertebrats aquàtics que són bons bioindicadors, també han estat trobats 
en trams de riu, com les perles (Plecoptera sp.), els blefrocedis (Diptera sp.) i les efímeres 
(Ephemeroptera ecdyonuridae), amfípodes com Gammarus sp. i diverses frigànies. En trams amb més 
mal estat, hi apareixen cucs de sang (Diptera sp., Chironomus sp.), especialment a les zones més 
urbanes. 
 
 
ELS LEPIDÒPTERS han estat igualment poc estudiats, malgrat la seva elevada diversitat a la comarca; 
hi trobem moltes espècies de blavetes (Polyomnatus sp.) i diferents espècies del gènere Erebia sp., de 
les quals els autors han pogut identificar Erebia meolans entre d’altres no determinades. Altres espècies 
identificades en diferents punts de la comarca durant algunes sortides de camp han estat Kanetesia 
circe, la papallona reina (Papilio machaon), Achanthocaris cardamine, Colias crocea, Gonopteryx 
cleopatra, Pieris sp., diferents espècies del gènere Lycaena (probablement hi és present Lycaena 
vigaureae, encara que no està confirmada la seva identificació), Aglais urticae, Vanessa atalanta, 
Brenthis sp., Melitaea sp, Euphydryas aurinia, Melanargia galathea/russiae, Hipparchia fagi, i diverses 
espècies de satírids, entre d’altres. Finalment, a les zones elevades de Molló, per exemple prop del 
Costabona, s’hi ha trobat la papallona apol·lo (Parnassius apollo), espècie protegida específicament per 
les normatives i directives europees, que probablement es troba present a les parts altes del municipi, 
encara que no pas a les zones més baixes i properes al nucli urbà. 
 
 
 
 
Els lepidòpters són abundants i diversos a les zones obertes del Ripollès, on 
habiten espècies pròpies dels Pirineus i espais forestals i agrícoles montans, com 
els licènids de la imatge, vistos en prats de dall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A part dels lepidòpters, no s’han pogut identificar moltes espècies d’INSECTES o ARTRÒPODES al 
municipi, però si que es tenen coneixements de la seva presència en l’àmbit comarcal.  
 
És  interessant l’abundància de diferents espècies no determinades d’acrídids i tetigònids, llagostes i 
saltamartins, en alguns sectors de pastures i prats montans, així com a les rodalies d’alguns cascs 
urbans. Així mateix, les densitats d’artròpodes copròfags semblen elevades en algunes zones de 
pastures i prats, per la presència abundant de bestiar domèstic a les planes, una zona òptima per aquest 
grup d’invertebrats; en zones de presència de boscos madurs, els quals es troben, generalment en zones 
apartades del casc urbà (tot i que també cal destacar petits nuclis arbrats com pollancredes i boscos de 
ribera), d’insectes dendrítics, que s’alimenten de la fusta morta i que, d’aquesta manera; proporcionen 
aliment a ocells com els picots, entre els quals cal destacar el picot garser gros (Dendrocopos major), el 
picot verd (Picus viridis) i el picot negre (Dryocopus martius), a més del colltort (Jynx torquilla). Aquests 
invertebrats vénen representats per els corcs i sobretot, escarabats de la fusta, molt freqüents en 
caducifolis vells i amb branques mortes, especialment els roures i boscos de ribera. A tall d’exemple, un 
d’ells és l’escanyapolls (Lucanus cervus), espècie protegida per la Directiva Hábitats i amb un bon estat 
de salut a la comarca del Ripollès. 
 
Algunes espècies trobades al municipi i la comarca del Ripollès en general, segons altres estudis 
realitzats, són les següents: 
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NO ARTRÒPODES 
 
Sangonera (Hirudo medicinalis) 
Cuc de terra (Lumbricus terrestris) 
Pomotius elegans 
Bythinella sp. 
Ancylus fluviatilis 
Chondrina altimirai 
Abida secale affinis 
Helicigona lapicida 
Tliba pisana 
Cargol bover (Helix aspera) 
Hygromia limbada 
Monacha carthusiana 
 
ARTRÒPODES 
 
Escorpí negre (Euscorpius flavicaudis) 
Escorpí cec (Belisarius xambeui) 
Pseudoescorpí (Neobisium sp.) 
Argiope bruennichi 
Taràntula (Lycosa radiata) 
Armadillium vulgare 
Glomeris marginata 
Theatops erytrocephala 
Lithobius variegata 
Scutigera coleoptrata 
Cavallet d’aigua (Anax imperator) 
Espiadimoni (Aeshna cyanea) 
Espiadimoni (Calopterix virgo) 
Lestes viridis 
Pregadéus (Mantis religiosa) 
Tisoreta (Forficula auricularia) 
Insecte bastó (Lepttynia hispanica) 
Insecte bastó (Lepttynia attenuata) 
Grill (Gryllus campestres) 
Phaneroptera falcata 
Llagosta (Tettigonia viridissima) 
Escorpí d’aigua (Nepa cinerea) 
Sabatera (Gerris gibbifer) 
Escanyapolls (Lucanus cerrus) 
Escarabat de la patata (Leptinotarsa 
decemlineata) 
Chlaenius retulinus 
Escarabat daurat (Carabus rutilans) 
Escarabat piloter (Geotropus stercorarius) 
Cuca de llum (Nyctophila reichei) 
Escarabat rinoceront (Oryctes nasicornis) 
Elenophorus collarin 
Bombus terrestris 
Hyphoraia aulica 
Gran paó de nit (Pavonia pavonia) 
Cossus cossus 
Papallona rei (Papilium machaon) 
Esfinx; borinot de calavera (Acherontia 
atropos) 
Gran paó (Saturnia pyri) 
Graèlsia (Graellsia isabelae) 
Caparreta de l’alzina (Caraebus bifasciatus) 
 
 
 

L’escanyapolls (Lucanus cervus) és una espècie de 
coleòpter present als boscos madurs del municipi, i 
protegida per la legislació europea vigent. 
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ELS VERTEBRATS són el grup animal més conegut, per bé que, moltes espècies, encara no s’han 
estudiat a la zona de Molló; aquest és el cas dels QUIRÒPTERS O RATS-PENATS (dels quals 
probablement hi trobem més d’una desena d’espècies, que es troben afavorides per la presència 
d’escletxes, coves, avencs, mines i poblacions). Alguns estudis han detectat espècies com la ratapenada 
pipistrella (Pipistrellus pipistrellus), la ratapenada de muntanya (Pipistrellus savii), el ratpenat de 
ferradura (Myotis myotis) o el ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus). Alguns sectors amb mines, 
forats, avencs i coves, poden ser indrets ideals per a aquest grup animal en regressió al nostre país. 
 
Els MICROMAMÍFERS són presents a la zona dels prats, camps, pastures i horts, i molt probablement 
les espècies són prop d’una desena, entre les quals, amb tota seguretat, hi podem trobar la rata comuna 
(Rattus norvegicus), la rata negra (Rattus rattus), el ratolí domèstic (Mus musculus), el ratolí de bosc 
(Apodemus sylvaticus), el ratolí de camp (Mus spretus), el talp (Talpa europaea), prou freqüent als 
abundants prats de muntanya del sector nord del municipi, el talpó comú (Microtus duodecimocostatus), 
el talpó de prats (Microtus agrestis), el talpó de tartera (Microtus nivalis), el talpó roig (Clethrionomis 
glareolus), la musaranya nana (Suncus etruscus) o la musaranya comuna (Crocidura russula), entre 
d’altres. En alguns boscos hi és present la rata cellarda (Elyomis quercinus) i el liró gris (Glis glis), aquest 
darrer més típic de zones de boscos euro-siberians i humits. 
 
Pel que fa als PEIXOS, trobem diverses espècies al riu Ter i als seus afluents amb un mínim cabal, com 
el mateix Ritort, com és el cas del barb de muntanya (Barbus meridionalis), la bagra (Leuciscus 
cephalus) i la truita (Salmo trutta spp. fario), tres espècies autòctones i ben representades en la xarxa 
fluvial del municipi. Tanmateix, altres espècies com la carpa (Cyprinus carpio), la truita europea (Salmo 
trutta spp.) i la truita arc iris (Salmo gairdeni), espècies introduïdes i al·lòctones, són freqüents a les 
aigües del riu Ter, de forma més o menys regular, encara que en alguns casos amb nombres molt 
baixos; sembla que la seva presència és més escassa i improbable a afluents més petits com el Ritort i 
d’altres del municipi de Molló. Representen una amenaça per a la fauna autòctona dels rius, que es troba 
amb alarmant regressió. No es descarta la presència d’altres espècies que estan colonitzant els rius, 
com el peix sol (Lepomis gibbosus) o el gardí (Scardinius erythropthalmus). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Els barbs (Barbus meridionalis), són freqüents al Ter, Ritort i altres afluents, 
on es reprodueixen de forma regular i en surten alevins com els de la 
imatge. 
 
 
 
 
 
 
ELS AMFIBIS són presents de forma regular al municipi, on destaquem el gripau comú (Bufo bufo), en 
menor nombre el gripau corredor (Bufo calamita), i també altres espècies menys freqüents, com el tòtil 
(Alytes obstetricans) o el gripau d’esperons (Pelobates cultripes). La granota roja (Rana temporaria), 
típica de les zones muntanyoses, és present al municipi, especialment a les parts elevades de les 
carenes del sector nord (Puig Sec, Coll Pergon, Montfalgars), encara que existeixen observacions en 
zones més baixes de la comarca i, molt probablement, també de Molló. La granota verda (Rana perezzi) i 
la reineta (Hyla meridionalis), poden trobar-se a zones més humides, rius, basses i fons de valls, sempre 
vinculades amb punts d’aigua. Finalment, els urodels vénen representats pels tritons (Triturus sp.), on 
probablement el tritó verd (Triturus marmoratus) sigui el més abundant, encara que s’hi ha trobat també 
tritó palmat (Triturus helveticus); també per la salamandra (Salamandra salamandra), un dels amfibis 
més freqüents als boscos, rius i zones mínimament humides del municipi. Finalmentn el tritó pirinenc 
(Euproctus asper), una espècie d’interès, sobre la que cal fer esment; es tracta d’una espècie endèmica 
dels Pirineus, on habita els cursos d’aigües ràpides i fredes. Donada la seva escassetat a nivell mundial, 
es troba específicament protegit per la legislació europea, segons els annexos de la Directiva Hábitats. 
 
Pel que fa als RÈPTILS, hi són presents nombroses espècies d’ofidis, com les colobres (Natrix sp.) als 
rius i rieres i punts d’aigua. Als sectors més oberts i assolellats, hi trobem colobres llises (Coronella sp.) i 
la serp verda (Malpolon monspessulanus), una de les més habituals de la comarca, juntament a la serp 
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blanca (Elaphe scalaris) en zones termòfiles i més assolellades. Ja en indrets més forestals, la serp 
verda-i-groga (Colubber viridiflavus) hi és escassa però present, com també la colobra boscana (Elaphe 
longissima), ambdues en baix nombre. Aquestes espècies comparteixen hàbitat de bosc amb l’abundant 
vidriol o serp de vidre (Anguis fragilis) i amb el llangardaix (Lacerta viridis), mentre que la bívia (Chalcides 
chalcides) ha estat citada per alguns autors a la comarca, en municipis diversos; no se’n descarta la 
presència dins el municipi de Molló. En indrets de roquissars (o fins i tot murs i cases) i punts més 
termòfils, el dragó comú (Tarentola mauretanica) i la sargantana (Podarcis hispanica) hi són freqüents, 
mentre que la sargantana roquera (Podarcis muralis) és present a la comarca, sobretot en rocams de 
major cota, encara que ha estat citada a peu de les valls. Finalment, i sobretot en zones elevades, els 
escurçons (Vipera aspis) són presents en pràcticament tot el territori de la comarca, encara que de forma 
cada vegada més escassa. 
 
El GRUP DELS OCELLS és el més estudiat. Al voltant d’unes 150 espècies poden ser observades al 
llarg de tot l’any al municipi de Molló, si bé bona part d’aquestes són migradores o hi passen només uns 
mesos a l’any, sense criar-hi, com és el cas d’alguns rapinyaires, el mateix bernat pescaire (Ardea 
cinerea), la xivitona (Actitis hypoleucos), els voltors (Gyps fulvus), o hivernants com el lluer (Carduelis 
spinus), el durbec (Coccothraustes coocthraustes), la titella (Anthus pratensis) o el tord ala-roig (Turdus 
iliacus), per posar alguns exemples. 
 
Com a característica general de l’ornitofauna, podem destacar que hi predominen les espècies forestals i 
les espècies montanes, no pas dels estatges alpins (si bé algunes s’hi observen a l’hivern), sinó els 
subalpins i els de boscos de muntanya. Entre les forestals destaca l’abundant presència de 
mallerengues, com la mallerenga carbonera (Parus major), la d’aigua (Parus palustris), que és escassa o 
absent en gran part del territori català, la petita (Parus ater), la cuallarga (Aegithalos caudatus), la blava 
(Parus caeruleus), i l’emplomallada (Parus cristatus), aquesta darrera molt lligada a les coníferes. Totes 
elles hi crien de forma prou abundant. A més, el pica-soques (Sitta europaea), diversos picots, entre els 
que cal destacar el picot negre (Dryocopus martius), el raspinell (Certhia brachydactyla), el tudó 
(Columba palumbus), el gaig (Garrulus glandarius), el trencapinyes (Loxia curvirostra), l’oriol (Oriolus 
oriolus), els rapinyaires com el gamarús (Strix aluco), l’astor (Accipiter gentilis) i l’esparver (Accipiter 
nisus) i un llarg etcètera d’ocells forestals, crien regularment a Molló i altres nuclis o pobles i indrets 
diversos del municipi.  
 
Entre les espècies més montanes i pròpies del Pirineu i Prepirineu, destaquem la reproducció de la 
verderola (Emberiza citrinella), el tord (Turdus philomelos), la piula dels arbres (Anthus trivialis), el pinsà 
comú (Fringilla coelebs), la griva (Turdus viscivorus), el pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula), el 
trencapinyes (Loxia curvirostra), el reietó (Regulus regulus) i, a les zones de riu com al Ritort, la cuereta 
torrentera (Motacilla cinerea) i la merla d’aigua (Cinclus cinclus). Ocells propis de boscos madurs i ben 
conservats hi són més escassos, però no es descarta la presència ocasional del gall fer (Tetrao 
urogallus) en algunes obagues donat que l’espècie és present, en baix nombre i de forma molt escassa, 
en altres punts de la comarca. Entre els ocells de rocams, diferents espècies aprofiten, per a fer-hi el niu, 
els penyals del municipi i de diferents sectors de les seves abruptes rodalies, com la cotxa fumada 
(Phoenicuros ochruros) i el roquerol (Ptyonoprogne rupestris), que també crien a les parets del poble, la 
gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax), el sit negre (Emberiza cia), el duc (Bubo bubo), el 
xoriguer (Falco tinnunculus), el falcó pelegrí (Falco peregrinus), o el corb (Corvus corax), alguns dels 
quals possiblement presents fins i tot a rocams propers al poble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les espècies més pròpies de l’alta muntanya pirinenca no són massa habituals al municipi, per bé que a 
les zones elevades s’hi veuen freqüentment el voltor comú (Gyps fulvus), el trencalós (Gypaetus 
barbatus), la merla de pit blanc (Turdus torquatus), el grasset de muntanya (Anthus spinoletta), la 

La verderola (Emberiza citrinella) és una 
espècie característica dels espais oberts 
montans dels Pirineus, escassa a altres 
punts del país 
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llucareta (Serinus citrinella) o, durant els mesos d’hivern, les espècies més montanes, que poden baixar 
a altituds més moderades, com el cercavores (Prunella collaris), la gralla de bec gros (Pyrrhocorax 
graculus) o, fins i tot, el pardal d’ala blanca (Montifrigilla nivalis), mentre que la perdiu xerra (Perdix 
perdix) o la perdiu blanca (Lagopus mutus) han estat observades a zones properes al Costabona i, 
probablement, en alguna ocasió es podrien citar a les parts elevades del municipi en hiverns freds. 

 
Finalment, hi trobem també ocells dels espais oberts, probablement amb rapinyaires nidificant, com 
l’àguila marcenca (Circaetus gallicus) o l’aligot comú (Buteo buteo) i molts ocells de prats i conreus, com 
el gratapalles (Emberiza cirlus), la tórtora (Streptopelia turtur), el bitxac (Saxicola torquata), el rossinyol 
(Luscinia megarrhynchos), el mussol comú (Athene noctua), etc. Les parts urbanes, acullen altres 
espècies, com les orenetes (Delichon urbica i Hirundo rustica), els falciots (Apus apus), els pardals 
(Passer domesticus), els coloms (Columba livia), la tórtora turca (Streptopelia decaocto), i diversos 
fringíl·lids (Serinus serinus o Carduelis sp.). 
 
 
ELS MAMÍFERS, a part dels quiròpters i micromamífers, són prou ben coneguts a les nostres 
comarques, encara que algunes espècies com el gat salvatge (Felis silvestris) i la marta (Martes martes), 
que podrien estar presents als boscos tranquils de les serres. La llúdriga (Lutra lutra), que si no ha arribat 
al tram alt del Ter, ben aviat ho farà, a causa de la seva nova redispersió, no s’han detectat fins al 
moment per part dels escassos estudis realitzats a la zona, però podria ser present al Ritort. Tanmateix, 
la presència d’alguns carnívors és ben segura, com el cas de la guilla (Vulpes vulpes), la mostela 
(Mustela nivalis), la fagina (Martes foina), el teixó (Meles meles) o la geneta (Genetta genetta). Aquests 
darrers més escassos i més lligats a boscos mediterranis. D’altra banda, el senglar (Sus scrofa) és una 
espècie abundant als boscos de Molló, on és subjecte a cacera periòdica durant els mesos de tardor i 
hivern, amb xifres de captures prou destacables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres espècies presents als boscos i ecosistemes oberts del municipi són el liró gris, la rata cellarda, 
l’esquirol (Sciurus vulgaris), l’eriçó (Erinaceus europaeus) i, entre els grans herbívors dels nostres 
boscos, sembla certa la presència del cabirol (Capreolus capreolus) i, fins i tot, del cèrvol (Cervus 
elaphus), mentre que l’isard (Rupicapra rupicapra) és molt freqüent a les carenes abruptes i més 
elevades de les serres del municipi, on anys enrere era molt menys abundant. Especialment al trobem al 
sector nord, prop del Costabona. 
 
 
3.2.2. Paisatge i elements paisatgístics singulars 
 
El paisatge és un recurs natural amb fortes connotacions socioeconòmiques, fruit del procés d’integració 
contínua entre l’acció antròpica i el medi físic. Es considera com un complex d’interaccions derivades de 
la relació entre el elements biòtics i abiòtics que el formen, i l’activitat antròpica que hagi pogut patir al 
llarg del temps. El paisatge és el conjunt d’elements i funcions que, per la seva naturalesa i disposició, 
donen a cada territori un aspecte determinat. 
 
L’anàlisi del paisatge sempre comporta un bon grau de subjectivitat. Tanmateix, s’intentarà abordar el 
seu estat inicial amb l’anàlisi descriptiva del medi escènic i dels paràmetres que millor defineixen 
l’aspecte del paisatge: la visibilitat, la qualitat paisatgística i la fragilitat.  
 
Entenem per paisatge tot allò que hom percep quan mira el seu entorn. És, per tant, una anàlisi força 
subjectiva, ja que dependrà, en gran part, del grau de sensibilitat de l’observador vers les connotacions 
perceptuals i dels lligams efectius entre l’observador i el paisatge. 

La fagina (Martes foina) és un dels carnívors 
més abundants del municipi, on es pot trobar, 
tan en zones obertes, pastures i conreus, com 
en zones forestals i fins i tot a les mateixes 
rodalies del cas urbà. 

Font: Serpa 

Figura 43: Fagina 
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El paisatge general del terme municipal de Molló és el típic dels petits municipis ubicats als Prepirineus 
catalans. Es tracta d’un terreny accidentat, cobert per masses boscoses fragmentades pel pas 
d’estructures lineals, com ara les carreteres on, a banda i banda, s’hi han desenvolupat petits nuclis de 
població i espais agrícoles. Els cursos fluvials amaguen racons de gran bellesa i interès ecològic; als 
seus marges, antigament s’hi havien instal·lat les principals indústries (encara que més escasses en el 
cas de Molló). Tots els geosistemes (unitats de paisatge) presents a la zona de projecte són una 
combinació de tres valors: factor abiòtic (el riu, turons i zones planeres), el biològic (comunitats vegetals i 
animals lligades a les característiques del territori) i l’antròpic (edificis, infrastructures, conreus, etc.). 
 
 
A) Estructura del paisatge  
 
L’estructura 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 les característiques pròpies d’aquest territori i de la connectivitat paisatgística. 
 
En l’anàlisi dels elements que defineixen el paisatge general, podem establir l’estructura com assentada 
sobre una matriu de predomini del paisatge forestal, amb taques concentrades d’espais agrícoles i urbans  
a l’entorn de les principals vies de comunicació. A aquesta matriu s’hi sobreposen elements antròpics, 
alguns lineals, com els camins, carreteres, vies de tren i línies elèctriques.  

 
   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 gran-
atractiva des d’un punt de vista més ampli i global, ja que conserva zones de gran bellesa i interès 
ecològic.  
 
 
B) 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 presents a Molló, amb diferents característiques visuals i de 
qualitat, són: 
 
- Unitat agrícola i d’espais oberts 
- Unitat forestal 
- Unitat urbana 
- Unitat fluvial 
 
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. 
 

Matriu composta masses forestals + 

Nuclis habitats de 
dimensió petita i 
mitjana. 

Conreus i prats 

+ elements lineals 
Cursos fluvials 

Vies de comunicació 
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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 els canvis que es preveu portar-hi a terme. La fragilitat visual és 
una qualitat intrínseca que es correspon amb l’aptitud del territori per a absorbir visualment modificacions 
o alteracions sense detriment de la seva qualitat paisatgística. La fragilitat, al contrari que la qualitat 
visual, depèn del tipus d’activitat que s’hi vulgui desenvolupar.  
 
A l’hora de mesurar el grau de fragilitat d’un determinat territori s’han de tenir en compte grups de factors 
diferenciats: 
 
* Factors biofísics de l’indret: pendent, orientació, vegetació, contrast cromàtic 
* Factors de visualització: superfície observable des de cada punt 
* Factors històrico-culturals: expliquen la formació segons processos històrics 
* Elements d’accessibilitat: proximitat a nuclis, exposició a visuals preferents... 
 
Tot seguit es presenta una fitxa resum de 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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1- UNITAT FORESTAL  
Petita descripció  Unitat densa en cobertura vegetal, majoritàriament arbrada, amb 

dues grans subunitats paisatgístiques, els boscos perennifolis 
(poques diferències al llarg de l’any) i els caducifolis (fort contrast 
hivern-estiu). Apareixen en els vessants i zones elevades i són més 
escassos a les zones planes i fons de valls. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 
 

 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny: Sovint en vessants i zones elevades 
Conca visual: Elevada (des de l’exterior de la unitat). Des de l’interior, baixa 

Vegetació present: Freixenedes, rouredes, fagedes, pinedes de pi roig i altres 
comunitats diverses amb variants segons alguns factors ambientals 

Presència element humans: Escassa 
QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 
Visibilitat i exposició Qualitat visual elevada. Masses forestals visibles des de diferents 

punts al llarg de les carreteres dels fons de valls; un cop dins la 
unitat, però, visibilitat molt reduïda 

Presència espectadors Pocs espectadors permanents des de l’interior de la unitats, 
esporàdics els qui hi viuen. Tanmateix, més freqüents els qui 
habiten a masos, pobles dels fons de vall o en trànsit pels eixos 
viaris 

Valoració unitat: ALTA 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 

Diversitat: Elevada morfològicament i variable cromàticament (depenent de si 
és perennifoli o caducifoli) 

Singularitat 

Mitjana, hi ha alguns boscos amb espècies de major interès, tot i 
que en general són boscos prou freqüents arreu dels Prepirineus 
(rouredes, pinedes de pi roig...). Presenten, però un indret 
interessant per la fauna forestal  

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

Cromatisme Diversitat cromàtica variable, en funció de les espècies que 
composen la unitat. Molt elevada en caducifolis 

Vegetació: 
Eminentment forestal, amb espècies euro-siberianes i certa 
presència d’espècies mediterrànies, però totes elles de caràcter 
montà 

Fauna: Fauna montana forestal, amb algunes singularitats 
Grau de naturalitat Elevat 
Elements antròpics Línies elèctriques, camins, tales en indrets puntuals, etc. 
Valoració unitat: ALTA 
QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 
Fragilitat de l’entorn Mitjana-alta 
Valoració unitat: MITJANA-ALTA 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global: ALTA 
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UNITAT HERBÀCIA (PRATS DE MUNTANYA I CONREUS DE PLANA) 
Petita descripció  Prats i conreus als fons de valls o les zones de muntanya en punts 

més elevats; espais oberts, sovint amb fileres arbustives a les cotes 
baixes. Solen ser prats de dall, pastures o, més a prop dels pobles, 
conreus diversos, sobretot de farratges. 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

  
 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny: Suau; poc pendent; en zones de muntanya, elevat pendent 
Conca visual: Elevada, bona visibilitat a les rodalies 

Vegetació present: 

Vegetació ruderal, especialment conreus i pastures (farratges o el 
alguns sectors puntuals regadiu); marges amb arbustives, bardisses 
i peus arboris aïllats als límits dels camps i prats de pastura, siguin 
abandonats o conreats. A les zones de muntanya, prats alpins amb 
vegetació pròpia. 

Presencia element humans: 
Línies elèctriques, camins, masos, granges, eixos viaris, basses de 
rec, pastors elèctrics, pous, etc. A les zones de muntanya, poca 
presència humana 

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

de vall o, en el cas de muntanya, visibles des d’arreu, però lluny. 
Molt visibles des dels indrets propers situats a la mateixa cota, o 
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 montanes o en 
valls secundàries, poca freqüentació. Per contra, a les zones de 
muntanya hi ha molt pocs espectadors. 

Valoració unitat: ALTA 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 
Diversitat: Mitjana, morfològicament i cromàticament.  

Singularitat 
Mitjana, hi ha algun espai amb espècies d’interès en els marges 
arbustius; presenta un paisatge en mosaic interessant per la fauna. 
A l’alta muntanya, major diversitat i qualitat.  

Qualitat de les vistes 
Mitjana-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 entre els prats hi ha marges de 
vegetació natural, que destaquen entre conreus. Variació moderada 
al llarg de l’any. 

Vegetació: 

Bardisses, arbustives en fileres que limiten les subunitats dels 
conreus, gramínies, rosàcies, vegetació ruderal, peus arboris de 
caducifolis, fruiters, etc. A l’alta muntanya, no hi creixen arbres i 
només hi aguanten espècies alpines. 

Fauna: 
Interessant, acull gran diversitat d’espècies d’hàbitats oberts i actua 
com a mosaic agro-forestal. A la muntanya, interès ecològic 
notable. 

Grau de naturalitat Mitjà a la plana. Alt a la muntanya 
Elements antròpics Línia elèctrica, masos, camins, etc. A la muntanya, nuls. 
Valoració unitat: MITJANA-ALTA 
QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 
Fragilitat de l’entorn Mitjana-Alta 
Valoració unitat: MITJANA-ALTA 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global: MITJANA-ALTA 
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UNITAT FLUVIAL 
Petita descripció  Unitat definida per la presència central d’un curs fluvial (riu Ritort, 

afluent del Ter), amb límits molt precisos, que ocupa únicament els 
fons de vall. També presenta afluents, d’igual interès però menor 
cobertura en superfície 

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 
 

 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 

Relleu del terreny: Pendents suaus en general, però constants, definits pel riu al llarg 
de segles. 

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 
montans 

Presencia element humans: Línies elèctriques que creuen el riu, passallisos, camins paral·lels al 
riu, ponts, etc. 

QUALITAT PRIMÀRIA DE LA UNITAT: 
Visibilitat i exposició Visible des de qualsevol punt de la vall central amb panoràmica i 

també des dels vessants 
Presència espectadors Pocs espectadors permanents, en no ser indrets habitats. Més 

ocasionalment pescadors o altres usos al llarg dels rius 
Valoració unitat: ALTA 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 
Diversitat: Elevada, morfològicament 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. 

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

Vegetació: Arbres de ribera, caducifolis diversos, bardisses, arbustives de 
muntanya. Vegetació aquàtica al llit del riu 

Fauna: 
Interessant. Moltes espècies exclusives d’aquests hàbitats, 
escassos a casa nostra; sobretot diversitat de peixos, ocells, amfibis 
i invertebrats 

Grau de naturalitat Elevat 
Elements antròpics Línies elèctriques, ponts, 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 en un vessant, sobre una plana 

elevada i masos o cases aïllades a les seves rodalies 
FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA DE LA UNITAT: 

 

 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LA UNITAT: 
Relleu del terreny: Majoritàriament en vessant, però sobre una plana 
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-BAIXA 

QUALITAT SECUNDÀRIA DE LA UNITAT: 
Diversitat: Mitjana, morfològicament i cromàticament; escassa ambientalment 

Singularitat 
Mitjana: És baixa ambientalment, però atractiva des d’un punt de 
vista històric i patrimonial, ja que presenta elements arquitectònics 
d’interès. 

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

Cromatisme Diversitat cromàtica ambiental baixa, en ser zona urbana 

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

Fauna: 

Molt escassa; la més representativa són les aus urbanes (i altres 
espècies que aprofiten les edificacions per a criar) i al riu, s’hi 
troben peixos i fauna fluvial convivint amb la presència humana al 
bell mig de la població 

Grau de naturalitat Baix 
Elements antròpics Arreu, en ser àrea urbana 
Valoració unitat: MITJANA-BAIXA 
QUALITAT TERCIÀRIA DE LA UNITAT: 
Fragilitat de l’entorn Baixa 
Valoració unitat: BAIXA 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA UNITAT: 
Qualitat global: MITJANA-BAIXA 

 
Així doncs, l’anàlisi del paisatge ens defineix aquestes 4 grans unitats, per bé que altres subunitats 
paisatgístiques podrien també definir-se, com diferents tipologies de boscos, com unitats de riu en 
funció del seu grau d’antropització, com els espais agrícoles en funció de si acullen pastura, hort o 
conreu extens, etc. Tanmateix, a nivell més ampli i basant-nos en la percepció inicial de l’observador, 
aquestes són les quatre unitats (tenint en compte que els prats són diferents en funció de si són 
espontanis –a l’alta muntanya- o fruit de conreus a zones més baixes), 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. 
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3.2.3. Estat de conservació i gestió dels espais naturals i rurals 
 
3.2.3.1. Conservació d’espais naturals i rurals 
 
3.2.3.1.1. Espais naturals protegits 
 
Segons el Decret 328/1992, de 14 de desembre, (Pla Espais Interès Natural) dins el terme municipal de 
Molló no hi trobem cap superfície protegida que formi part d’un EIN; tanmateix, espais propers com les 
capçaleres del Ter i del Freser, tenen ecosistemes molt similars als de Molló. 
 
3.2.3.1.2. Espais 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 front la creixent 
urbanització del territori. 
 
L'inventari d'Espais d'Interès Geològic de Catalunya utilitza les denominacions de geòtop i de geozona 
per anomenar respectivament els punts o els llocs i les àrees d'interès geològic que mostren un interès 
per la seva conservació. En total, actualment hi ha 153 espais catalogats i inventariats, classificades 
segons tres àmbits fisiogràfics: el Domini Pirinenc, la Conca de l'Ebre i el Domini Catalànide. 
 
El municipi de Molló, objecte del present estudi, se situa al domini pirinenc. Dins el terme municipal hi ha 
un únic espai catalogat que formi part de l’inventari d’espais d’interès geològic, el dels “Esbaldregalls 
estratificats del Coll d’Ares”, amb un total de 34,80 hectàrees de terreny. 
 
          Taula 10: Espais d’interès geològic 

Codi Tipus Nom localitat GTI Àmbit d'interès Domini Edat dels 
materials 

Superfície 
(ha) 

137 GT 
Esbaldregalls 

estratificats de Coll 
d'Ares 

 Geomorfologia Pirinenc 
Paleozoic, 
Neogen i 

Quaternari 
34,80 

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

Figura 44. Espais d’interès geològic al municipi de Molló. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
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3.2.3.1.3. Zona de protecció del Trencalòs 
 
El Trencalòs és una espècie, del grup dels necròfags, que en temps històrics habitava totes les àrees 
muntanyenques de la Península Ibèrica. A partir del segle XIX, va començar un període de regressió que 
actualment ha deixat a l’espècie reclosa a la serralada pirinenca, àrea on existeix actualment una 
població de poc més de 50 parelles reproductores; a Catalunya el procés de regressió també ha estat 
molt important. Actualment sobreviuen unes 15 parelles, de les quals únicament una tercera part es 
reprodueix regularment amb èxit.  
 
Per tal de protegir aquesta espècie i adoptar mesures que permetin recuperar-la tot eliminant els factors 
d’amenaça que l’afecten, i dur a terme les actuacions que calguin per a la seva recuperació, el 1987 es 
va crear el Pla de Recuperació del Trencalòs que es va concretar en l’instrument normatiu del Decret 
282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya. 
 
Segons article 2 del Decret 282/1994, l’àmbit territorial afectat pel Pla de Recuperació del Trencalòs és: 
 
Article 2  
Àmbit territorial   
 
Aquest Decret serà d’aplicació en la totalitat de les comarques d’Era Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Cerdanya i en les zones que s’especifiquen tot seguit:: 
Comarca de la Noguera: tota la zona situada al nord de les carreteres C-148 (Alfarràs-Balaguer) i C-1313 
(de Balaguer fins al límit comarcal amb l’Alt Urgell). 
  
Comarca de l’Alt Urgell: tota la zona situada al nord de les carreteres C-1313 (de Tiurana a Bassella) i L-
301 (de Bassella al límit comarcal amb el Solsonès). 
  
Comarca del Solsonès: tota la zona situada al nord de les carreteres L-301 (d’Ogern a Solsona) i C-149 
(de Solsona al límit comarcal amb el Berguedà). 
  
Comarca del Berguedà: tota la zona situada al nord de la carretera C-149 (del límit comarcal amb el 
Solsonès al límit comarcal amb el Ripollès). 
  
Comarca del Ripollès: tota la zona situada al nord de les carreteres C-149 (del límit comarcal amb 
el Berguedà a Ripoll), C-151 (de Ripoll a Sant Pau de Segúries) i C-153 (de Sant Pau de Segúries al 
límit comarcal amb la Garrotxa). 
  
Comarca de la Garrotxa: tota la zona situada al nord de les carreteres C-153 (del límit comarcal amb el 
Ripollès a Olot) i N-260 (d’Olot al límit comarcal amb l’Alt Empordà). 
  
Comarca de l’Alt Empordà: tota la zona situada al nord de la carretera N-260 (del límit comarcal amb la 
Garrotxa a Figueres) i tota la zona situada a l’oest de la carretera N-II (de Figueres a la Jonquera). 
 
Per tant, segons els àmbits d’afectació que marca el Decret, el municipi de Molló es situa dins la zona de 
protecció i de compliment del Pla de protecció del Trencalòs.  
 



 
76 
 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

             Figura 45. Marcada en color la superfície del Ripollès que forma part del Pla de Protecció del Trencalòs 

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

 
 
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 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. 
 
Els hàbitats que se situen dins el terme municipal de Molló i que estan inclosos dins aquesta 
consideració d’Hàbitats d’Interès Comunitari (siguin prioritaris o no), són els següents (descrits 
anteriorment en l’apartat de vegetació): 
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        Taula 11. Hàbitats d’interès comunitari a Molló 

Codi 
UE 

Núm. 
polígons Superfície (m2) Hàbitat d'interès comunitari Prioritat 

3240 1 35540,96 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya No prioritari 
4030 5 1139398,59 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques No prioritari 

5110 1 51633,97 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants 
rocosos No prioritari 

6210 13 1305006,50 
Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, 

seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-
Brometea) 

No prioritari 

6510 22 4679926,20 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana 
(Arrhenatherion) No prioritari 

8130 1 51515,48 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o 
molt termòfila No prioritari 

8220 1 46237,51 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola No prioritari 

91-? 2 127919,72 Fagedes neutròfiles o Fagedes calcícoles 
xerotermòfiles No prioritari 

9120 3 154151,24 Fagedes acidòfiles No prioritari 
9150 2 75207,72 Fagedes calcícoles xerotermòfiles No prioritari 
91E0 1 385493,28 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) Prioritari 
9430 2 1896753,40 Boscos de pi negre (Pinus uncinata) sobre substrat silici No prioritari 
Total  9948784,55   

       Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
                        Figura 46: Els hàbitats d’interès comunitari del terme municipal de Molló 

 
                           Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
Com es pot observar a la taula i plànol anterior, dins el terme municipal de Molló hi ha diversos hàbitats 
d’interès comunitari prioritari, que caldria conservar i gestionar correctament per tal d’evitar-ne la seva 
pèrdua o degradació; però és especialment rellevant, l’existència d’un hàbitat catalogat com a prioritari 
“Vernedes i altres boscos de ribera afins” localitzat al llarg del riu Ritort dins el terme municipal. Així 
mateix, les fagedes i boixedes també són hàbitats prou significatius i que acullen una bona biodiversitat. 
 
 
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. 
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Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais: 
 
Les zones especials de conservació (ZEC)  
Les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) 

 
Les ZEC són designades pels estats membres d’acord amb la Directiva hàbitats (article 4.4). Prèviament 
a aquesta designació, però, cal que la Comissió, de conformitat amb els estats membres, classifiqui com 
a llocs d’importància comunitària (LIC) els espais proposats (article 4.2). Hi ha tot un seguit de criteris i 
procediments per classificar un espai com a LIC i posteriorment designar-lo com a ZEC. 
 
Les ZEPA són designades pels estats membres segons a l’article 4 de la Directiva de les aus. Totes les 
ZEPA designades fins al moment, i les que es puguin designar en un futur, passen a formar part de 
Natura 2000 automàticament. 
 
El fet que un espai de Natura 2000 estigui designat com a ZEC indica que aquest és d’interès comunitari 
per a la conservació dels hàbitats de l’annex I i les espècies de l’annex II de la Directiva hàbitats, mentre 
que el fet que estigui designat com a ZEPA indica el seu interès comunitari per a la conservació de les 
espècies d’aus de l’annex I de la Directiva de les aus (article 4).  Un espai inclòs a Natura 2000 pot haver 
estat designat com una ZEC o com una ZEPA, però també com ambdues coses a la vegada. 
 
Segons els espais actualment inclosos a la Xarxa Natura 2000, no hi ha cap zona del municipi que en 
formi part. Recentment, el 5 de setembre de 2006, es van designar les ZEPAS i es va aprovar l’ampliació 
de la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) per Catalunya, mitjançant l’acord GOV/112/2006. 
Tot seguit es presenten els espais que es van ampliar en la comarca del Ripollès. 
 

Taula 12: Zones d’ampliació de la Xarxa Natura  

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 
Les zones que incrementen més la seva superfície catalogada dins de la Xarxa són les Capçaleres del 
Ter i el Freser i el Montgrony. Cal esmentar que el municipi de Molló no es veu afectat per aquesta 
ampliació. 
 
 
3.2.3.1.6. 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, fins i tot, han estat batejats i hom els coneix amb un nom propi: són els arbres monumentals.  
Bàsicament, es caracteritzen per les seves grans dimensions, bellesa o edat considerable i sovint per les 
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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 .... 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.  
   
Existeixen 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’interès 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 la comarca del Ripollès existeixen diferents 
arbres monumentals, però no n’hi ha cap de catalogat localitzat al municipi de Molló. 
 
 
3.2.3.1.5.7 Espècies de flora i/o fauna protegides 
 
Pel que fa als nivells de protecció per a espècies concretes de fauna i flora, algunes espècies de fauna 
prou valuoses o singulars són presents a Molló, com són algunes 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 Directiva79/409/CE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació 
d’aus silvestres. 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. La Directiva Aves 79/409/CEE, de 2 d’abril de 1979, relativa a 
la conservació d’aus silvestres, inclou, en els seus annexes, algunes espècies presents a Molló. Alguns 
exemples d’espècies protegides segons la Directiva Aves o la Directiva Habitats serien el la perdiu xerra 
(Perdix perdix), el trencalós (Gypaetus barbatus), el tritó pirinenc o la papallona Parnassius apollo, entre 
molt d’altres. 
 
 
3.2.3.2. Gestió dels espais naturals i rurals 
 
 
3.2.3.2.1. La gestió forestal 
 
Superfícies gestionades 
 
Molló, per la seva localització, és un municipi eminentment forestal. Del total de la seva superfície, un 
85% correspon a superfície forestal (incloent en aquest cas les pastures), és a dir, unes 3.756 ha 
d’espais naturals i rurals. 
 
La següent taula desglossa més exactament la distribució dels usos del sòl al municipi de Molló. 
 
Taula 13: Distribució dels usos del sòl al municipi de Molló 

Font: Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya 2002. CREAF. 
 
Com es pot comprovar en la taula precedent, el gruix de la superfície natural queda repartida entre la 
superfície natural i rural que correspon a boscos densos i arbustos.  
 
Del total de la superfície forestal del municipi, el 59,66% és superfície privada. És a dir, que de les 3.756 
ha totals, 2.600 ha són de propietat privada i 1.156 són de propietat pública. Donades les 
característiques d’aquestes últimes, el 100% es troba inclòs al Catàleg de Monts d’Utilitat Pública (CUP). 
 
De la superfície forestal privada, 1.469 ha tenen un instrument d’ordenació, que en la major part dels 
casos es tracta d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o Pla Simple de Gestió Forestal 
(PSGF). Si assimiléssim la superfície planificada (amb PTGMF o PSGF) a la superfície realment 
gestionada, resultaria que el 57% de la superfície forestal privada de Molló està gestionada. 
 

 Bosc dens Bosc clar Arbustos Pastures Altres Improductiu 
natural 

Improductiu 
artificial Conreus Total 

% 34,98 1,59 32,83 15,75 0,00 1,04 2,57 11,25 100,01 

ha 1.524,43 69,29 1.430,73 686,39 0,00 45,32 112,00 490,28 4.358 
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Pel que fa a la superfície forestal pública es desconeix si la finca té un Pla d’Ordenació Forestal aprovat. 
Així, es considera que superfície forestal pública de Molló no està gestionada mitjançant aquest 
instrument. 
 
Agrupant totes les dades, es pot concloure que el 39 % de la superfície forestal de Molló té algun tipus 
d’instrument d’ordenació forestal, i per tant, probablement està gestionada. 
 
Totes aquestes dades es resumeixen en la taula següent: 
 

    Taula 14: Dades de gestió de la superfície forestal de Molló 

 ha % gestió % sobre total 
superfície forestal 

Superfície forestal pública 1.156  31 
Superfície forestal privada 2.600  69 
Superfície forestal total 3.756  100 
     
Superfície forestal gestionada pública 0 0 0 
Superfície forestal gestionada privada 1.469 57 39 
Total superfície forestal gestionada 1.469 57 39 

Total superfície forestal sense planificació 
forestal aprovada 2.287  61 

    Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAH i del CPF (Centre de la Propietat Forestal) 
 
 
Malgrat tot, aquestes dades són reflex dels instruments de gestió aprovats per organismes oficials. En 
molts casos, especialment en les finques privades, el fet de tenir un Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal no vol dir que la finca estigui correctament gestionada. Existeixen moltes finques que es 
gestionen sense una eina de planificació aprovada pel Centre de la Propietat Forestal, de la mateixa 
manera que hi ha moltes finques amb PTGMF que no porten a terme la planificació aprovada. 
 
En el cas de la superfície pública, també ens trobem amb finques sense Pla d’Ordenació, però que estan 
gestionades mitjançant planificacions anuals. 
 
 
Els aprofitaments forestals 
 
Al municipi de Molló, a la superfície pública forestal i segons el programa anual d’aprofitaments per a 
l’any 2006, no es realitza cap aprofitament fustaner, encara que hi ha 1,92 ha que es troben destinades a 
ús apícola. 
 
Pel que fa a les finques forestals de propietat privada que disposen de un Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal, no es va realitzar cap aprofitament fustaner durant l’any 2006. 
 
A part dels aprofitaments forestals fustaners també trobem altres aprofitaments no fustaners que es 
desenvolupen en els posteriors apartats. 
 
 
3.2.3.2.2 La gestió de les pastures 
 
A Molló, la superfície on es realitza l’aprofitament de les pastures es localitza principalment a finques 
públiques. L’aprofitament es fa de forma extensiva on les espècies utilitzades són el vaquí i l’oví. Durant 
l’any 2006 el número de caps totals per al vaquí va ser de 480 i per a l’oví de 60.  
Les adjudicacions es fan mitjançant aprofitament veïnal. 
 
Totes aquestes dades es resumeixen en la taula següent: 
 
Taula 15: Aprofitaments pascícoles per al municipi de Molló a l’any 2006 

Forest NºCaps Espècie Sup total Sup aprofitada Adjudicació Import € 

480 Vaquí 
Muntanya de Molló 

60 Oví 
1092 1092 Veïnal 0 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAH. 
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3.2.3.2.3 La gestió cinegètica 
 
En el municipi de Molló hi ha 5 àrees privades de caça (APC) que ocupen una superfície de 4.293 ha. 
Totes elles es troben integrament a la comarca del Ripollès i pertanyen a la categoria del grup I. 
 
El municipi de Molló no inclou cap zona de seguretat (ZS), però si una zona de Reserva Nacional de 
Caça (Freser-Setcases), de 0,1 ha. 
 
Totes aquestes dades es resumeixen en la taula següent: 
 
Taula 16: Dades de les zones de caça del municipi de Molló 

Matricula Tipus Nom Superfície (ha) Categoria 

G-10032 APC Can Bertran-Espinavell (Molló) 3526,3 Grup I 
RNCAC FRESSER-SETCASES RNC  0,1  

G-10025 APC Montfalgès 708,3 Grup I 
G-10044 APC Freixenet 0,2 Grup I 
G-10125 APC Salarsa-Bolós 58,3 Grup I 
G-10028 APC Feitàs 0,1 Grup I 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAH. 
 
 
La Reserva Nacional de Caça Freser – Setcases (RNC) 
 
La Reserva va ser creada al 1968 i està composada per un Director i una Junta, que són els que 
s’encarreguen de gestionar-la mitjançant Plans Tècnics de Gestió Cinegètica (PTGC). Aquests plans 
s’estructuren mitjançant censos, pla d’aprofitaments i pla de millora. A més del Director i de la Junta, la 
reserva també disposa de Guarderia pròpia. 
Es realitzen censos d’Isard (Rupicabra rupicabra) cada 2 anys, d’aquesta forma s’estableix el Pla 
d’aprofitaments, que està encarat bàsicament a l’Isard. Les altres espècies d’interès cinegètic les 
gestionen els caçadors de les APC veïnes a la Reserva, sota la supervisió del Director.  
 
Mitjançant els censos, s’estableixen les captures selectives i les de trofeu. Les captures selectives es 
realitzen a nivell autonòmic i local. Les captures oscil·len entorn als 200 individus anuals, encara que les 
quantitats poden ser molt variables depenent de l’any. Pel que fa a les captures de trofeu, aquestes es 
realitzen a nivell nacional. A la Reserva, la mitjana de captures de trofeu es troba entre els 35 i els 40 
exemplars anuals, dels quals de 6 a 7 individus son medalles d’or. 
 
 
Àrees Privades de Caça (APC) 
 
Les àrees privades de caça són les més nombroses i les que ocupen més superfície del municipi. En 
aquestes, les espècies que es cacen són les que es descriuen a continuació: 
 

• Espècies de caça menor 
 
Les espècies cinegètiques principals de caça menor són el conill (Oryctolagus cuniculus), la llebre 
europea (Lepus europaeus) i la guineu (Vulpes vulpes). També hi són presents, encara que alguns d’ells 
tinguin poca importància cinegètica, la guatlla (Coturnix coturnix), el tord (Turdus philomelos), el tord ala-
roig (Turdus iliacus), el tudó (Columba palumbus), la griva cerdana (Turdus pilaris), la griva comú (Turdus 
viscivorus) i el faisà (Phasianus colchicus). 
 
Pel que fa a les espècies més preuades hi trobem la perdiu roja (Alectoris rufa) i la perdiu xerra (Perdix 
perdix), que actualment es troba en regressió a causa de la pèrdua d’hàbitats, la forta pressió cinegètica i 
l’antropització a la muntanya. 
 
Cal dir que espècie que està patint una forta pressió cinegètica actualment és la becada (Scolopax 
rusticola).  
 

• Espècies de caça major 
 
Pel que fa a les espècies de caça major, la més caçada és el porc senglar (Sus scrofa). Anualment, a la 
província de Girona se’n cacen uns 7000 exemplars. A les APC situades (total o parcialment) al municipi 
de Molló, en 5 temporades se n’han caçat 894 individus. 
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Les espècies més preuades són l’isard (Rupicabra rupicabra) i el cabirol (Capreolus capreolus). 
Aquestes, tan sols es poden caçar si s’obtenen permisos i precintes del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. La presencia de cabirol a la comarca prové de la reintroducció a mitjans de la dècada dels 90 
a la comarca de la Garrotxa, on es van alliberar uns 60 exemplars que s’han expandit fins arribar al 
Ripollès. Cal tenir en compte que la majoria dels isards es troben dins la Reserva Nacional de Caça. 
 
En el següent quadre es resumeixen el número de captures realitzades des de la temporada 00-01 fins a 
la del 04-05 per a les APC situades al terme municipal de Molló. 
 

Taula 17: Número de captures i espècies caçades a les APC 
del municipi Molló des de la temporada 00-01 a 04-05. 

Espècie Nº captures 

Senglar (Sus scrofa) 894 
Conill (Oryctolagus cuniculus) 165 
Llebre (Lepus europaeus)  425 
Guineu (Vulpes vulpes) 148 
Perdiu roja (Alectoris rufa) 335 
Perdiu xerra (Perdix perdix hispaniensis) 401 
Guatlla (Coturnix coturnix) 1054 
Faisà (Phasianus colchicus) 273 
Tudó (Columba palumbus) 495 
Becada(Scolopax rusticola) 198 
Tords i Grives (Turdus sp.) 103 
Cabirol (Capreolus capreolus) 6 
Isard (Rupicapra rupicapra) 7 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAH 
 
 
3.2.4. Gestió dels cursos fluvials, zones humides 
 
La gestió dels cursos fluvials de la conca del Ter, en tractar-se d’una conca interna de Catalunya, 
correspon a l’Agència Catalana de l’aigua. 
 
Pel que fa a la gestió d’aquests espais, en primer lloc cal citar els condicionants legals derivats del Reial 
Decret Legislatiu 1/2001 d’aigües, que aprova el text refós de la Llei d’aigües de 1985. Aquest, estableix 
que el domini púbic hidràulic (DPH) es troba constituït per: 
  

a) Les aigües continentals, tant les superficials com les subterrànies renovables, amb 
independència del temps de renovació. 

b) Les lleres de corrents naturals, contínues i discontínues. 
c) Els llits dels llacs i llacunes i els dels embassaments superficials en lleres públiques. 
d) Els aqüífers subterranis, a efecte dels actes de disposició o d’afecció dels recursos hidràulics. 
e) Les aigües procedents de la dessalació d’aigua de mar, quan ja fora de la planta de producció, 

s’incorporin a qualsevol dels elements senyalats en els apartats anteriors. 
 
El mateix Reial Decret també defineix el llit o llera natural d’una corrent contínua o discontínua, com el 
terreny cobert per les aigües en les màximes crescudes ordinàries. 
 
En l’article 6 es defineixen les riberes, que són les faixes laterals de les lleres públiques situades per 
sobre del nivell d’aigües baixes. Els marges són els terrenys que limiten amb aquestes lleres. Els marges 
estan subjectes, en tota la seva extensió longitudinal: 
 

a) a una zona de servitud de cinc metres d’amplada, per ús públic. Aquesta zona està destinada al 
pas per al servei de vigilància fluvial, per a l’exercici de les activitats de pesca, per al salvament 
de persones o béns i per a l’amarrament ocasional d’embarcacions en cas de necessitat. 

b) a una zona de policia de 100 metres d’amplada en la qual es poden condicionar l’ús del sòl i les 
activitats que s’hi desenvolupen amb la finalitat de protegir el DPH i el règim d’aigües. 

 
En el capítol II, s’estableixen els usos comuns i privats permesos en les zones incloses en el DPH. Així, 
tothom pot, sense necessitat d’autorització administrativa i de conformitat amb el que disposen les lleis i 
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reglaments, usar les aigües superficials, mentre discorrin per lleres naturals, per beure, banyar-se i altres 
usos domèstics, així com per a abeurar el bestiar. Aquests usos comuns s’han de dur a terme de manera 
que no es produeixi una alteració de la qualitat i el cabal de les aigües. Quan es tracta d’aigües que 
circulen per lleres artificials, tenen, a més, les limitacions derivades de la protecció de l’aqüeducte. En 
cap cas, les aigües poden ser desviades de les seves lleres o llits, havent-se de respectar el règim 
normal de l’aprofitament. Els usos comuns especials subjectes a autorització administrativa prèvia són: 
 

a) La navegació i flotació. 
b) L’establiment de barques de pas i els seus embarcadors. 
c) Qualsevol altre ús, no citat anteriorment, que no exclogui la utilització del recurs per tercers. 

 
Pel que fa als usos privats, el propietari d’una finca pot aprofitar les aigües pluvials que hi discorrin i les 
estancades, dins dels seus límits, sense més limitació que les establertes pel Reial Decret Legislatiu 
1/2001 i les que es derivin del respecte als drets de tercers i de la prohibició de l’abús del dret. 
 
En les condicions establertes per reglament, es poden utilitzar aigües procedents de deus quan el volum 
total anual no sobrepassi els 7.000 m3. En els aqüífers declarats com a sobreexplotats, o en risc d’estar-
ho, no es podran realitzar aquestes obres sense autorització. Tots els usos privats no mencionats en els 
paràgrafs anteriors, requereixen de concessió administrativa. L’ordre de preferència que regeix 
generalment és el següent: 
 

1. Abastament de la població, incloent en la seva dotació la necessària per a indústries de poc 
consum d’aigua situades als nuclis de població i connectades a la xarxa municipal. 

2. Regadius i usos agraris. 
3. Usos industrials per producció d’energia elèctrica. 
4. Altres usos industrials no inclosos en els apartats anteriors. 
5. Agricultura. 
6. Usos recreatius. 
7. Navegació i transport aquàtic. 
8. Altres aprofitaments.  

 
Els propietaris de la zona de servitud poden lliurement sembrar i plantar espècies no arbòries, tot i que 
per a plantar-ne d’arbòries cal l’autorització de l’organisme de conca (en aquest cas l’ACA). No es pot 
edificar en aquesta zona sense l’autorització pertinent, que només s’atorga en casos molt justificats. 
 
D’altra banda, el decret 114/88, de 17 d’abril, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, afecta els espais fluvials 
pel que fa a projectes de construcció de grans preses i a primeres repoblacions que impliquin risc de 
transformacions ecològiques greus. Aquest procediment d’Avaluació d’Impacte també afecta els espais 
fluvials ubicats en espais del PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural), pel que fa a obres de canalització i 
regulació dels cursos d’aigua, dics i altres instal·lacions destinades a retenir aigües o a emmagatzemar-
les de forma permanent, excepte les instal·lacions d’ús domèstic o de prevenció d’incendis forestals o 
similars. 
 
Pel que fa a la regulació de l’activitat piscícola, aquesta ve definida per la Llei de Pesca i desenvolupada 
anualment mitjançant l’Ordre que estableix les espècies objecte de pesca, els períodes hàbils i d’altres 
normes generals. 
 
Els cursos fluvials de Molló, pel que fa a la pesca, es poden classificar en zones mitjançant dues 
categories diferents: 
 

- Refugis de pesca: són refugis biològics, zones on és vedat o prohibit de pescar, per tal de 
protegir o fomentar la fauna ictiològica. En aquests indrets no es pot pescar ni repoblar cap 
espècie. També hi resta prohibida la recol·lecció dels esquers naturals permesos per a la pesca 
de la truita.  

 
- Zones lliures de pesca sense mort: són zones lliures de pesca on únicament es pot pescar 

amb mosca ortodoxa (amb cua de rata) i buldau autoritzat només ple d’aigua o aire (màxim dues 
mosques) amb hams sense mort (sense arponet) o amb arponet esclafat que evitin els danys als 
peixos. Es dóna un permís d’un dia de durada que només pot utilitzar-se amb aquesta finalitat. 
Els exemplars han de ser retornats a l’aigua amb la cura i la precaució adients per evitar-los 
danys.  
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D’altra banda, pràcticament tot el terme municipal de Molló també està ubicat dins una zona de reserva 
genètica de truites. Aquestes zones són conques tancades en les quals les poblacions de truites són 
autòctones i presenten unes característiques genètiques pròpies en la totalitat dels individus. Per tal de 
conservar aquestes poblacions es prenen mesures integrals encaminades a conservar-les, entre les que 
destaquen la prohibició de realitzar repoblacions ictiològiques.  
 
Aquestes zones de reserva genètica es poden trobar incloses en refugis de pesca o en zones de pesca 
controlada, limitant la pesca als exemplars de truita per pescador i dia que estableixen els PTGP (Plans 
tècnics de gestió piscícola) de la zona de pesca controlada. Totes les zones lliures incloses en aquestes 
zones són sense mort. És prohibit l'ús d'esquer natural. 

 
En el municipi, pràcticament tots els cursos fluvials són refugis de pesca (veure figura 27), és a dir, són 
cursos on no es pot pescar. Entre aquests cal destacar el Ritort (des de la capçalera fins l’aiguabarreig 
amb el Clot de l’Avellanosa), el torrent de Comalada, el tram més alt del torrent de Fabert, el torrent de la 
Ginestosa, el Clot de Sant Benet, el Clot de la Seca i el torrent de la Casassa amb tots els seus afluents. 
 
D’altra banda, el Ritort des de l’aiguabarreig amb el Clot de l’Avellanosa fins al nucli urbà de Molló, 
correspon a una zona de pesca lliure sense mort. 
 
Finalment, cal mencionar que dins el terme municipal de Molló no hi ha cap zona de pesca controlada.  
 
Figura 47: Zones de pesca a Molló 
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Els codis fan referència a la matrícula de cada zona 
Font: DMAH  
 
De les espècies pescables a la conca del Ter, n’hi ha tres que es poden pescar a la zona de Molló: la 
truita comuna (Salmo truta) (>21 cm), el barb de muntanya (Barbus meridionalis) (>10 cm) i la bagra 
(Leuciscus cephalus) (>15 cm).  
 
Actualment, la pesca fluvial s’ha convertit en una activitat merament esportiva. Només la truita presenta 
un rerefons econòmic, relacionat amb la gestió dels vedats; la seva pesca intensiva ha comportat 
l’alliberament anual de milers d’alevins d’espècies i de races foranies, que han empobrit el patrimoni 
genètic i faunístic del nostre país. Una planificació més sostenible, relacionada amb la pesca sense mort, 
tot i el seu avenç, encara no és real. La introducció d’espècies exòtiques, fomentada per l’ICONA i 
encara practicada per alguns particulars, encara es realitza i sense planejaments ecològics. Actualment, 
tot i no estar permès, es continuen alliberant peixos exòtics, la majoria notablement perilloses per la 
fauna autòctona. D’altra banda, la prohibició relativament recent de la venda dels exemplars pescats 
sembla haver fet disminuir les mortaldats massives. 
 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
85 

 
 

Els terrenys adjacents a les lleres es poden trobar inclosos, parcialment o totalment, en diverses àrees 
privades de caça (APC).  
 
En el cas de Molló, tots els cursos fluvials es troben dins d’una de les dues APC del terme municipal. 
 
Taula 18: Àrees Privades de Caça de Molló  

NÚM. APC MUNICIPI HA Titular APC 

G-10025 Molló 645 Societat de caça i pesca comarca de Camprodon 
G-10032 Molló 3390 Societat de caça i pesca comarca de Camprodon 

Font: DMAH  
 
De les espècies aquàtiques cinegètiques declarades per la Generalitat de Catalunya, n’hi tres que 
probablement es troben al municipi de Molló. Són l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), el gavià argentat 
(Larus cachinans) i el visó americà (Mustela vison). Aquest últim és un mamífer aquàtic de caça menor 
introduït fa pocs decennis i en expansió a tot el país. El període de caça és comprès entre mitjan octubre 
i el primer diumenge de febrer. Pel que fa a la mitja veda, el període és comprès entre el 15 d’agost i 
mitjan setembre. 
 
Un altre ús habitual de l’aigua dels cursos fluvials en la zona és la producció d’energia elèctrica 
mitjançant minicentrals hidroelèctriques. Aquestes centrals, porten associades rescloses que fragmenten 
els cursos fluvials transversalment i, a través del canal de derivació, longitudinalment. A més, sovint 
utilitzen més aigua de la que seria recomanable per a respectar els cabals mínims ecològics dels rius. 
Cal esmentar el fort impacte que ha tingut tota la correcció hidrològica desenvolupada en el torrent de la 
Casassa (tributari del Ritort), amb més d’una desena de dics construïts. 
 
De totes maneres, actualment l’ACA requereix la construcció de dispositius piscícoles o connectors 
fluvials (p. ex. escales de peixos) en totes aquestes rescloses, així com també que es respectin els 
cabals mínims ecològics preestablerts. 
 
En l’apartat 3.2.5 d’aquest PALS, corresponent a la connectivitat, es descriu quin és l’estat actual de les 
preses i rescloses, en el municipi de Molló. 
 
Finalment, cal descriure la situació actual pel que fa a activitats extractives en Domini Públic Hidràulic.  
 
Segons la base de dades del DMAH, a Molló no hi ha cap activitat extractiva regulada per la Llei 29/1985 
d’Aigües.  
 
 
3.2.5. Connectivitat funcional, social i paisatgística 
 
Segons Sala et al. (2004), entenem per connectivitat el grau de connexió física entre els paisatges 
identitaris (naturals o antropogènics d’un lloc).  
 
Aquest concepte de connectivitat es pot dividir en tres aspectes fonamentals: 
 
Connectivitat funcional. Consisteix en l’adequada connexió dels espais naturals per tal de garantir la 
dispersió de les espècies, sobretot de fauna i flora, i d’evitar l’aïllament de les poblacions. 
 
Connectivitat paisatgística. Es refereix a la continuïtat dels paisatges propis i de qualitat d’un municipi, 
una vall, una regió... Els espais agrícoles, forestals i fluvials haurien d’estar lligats i no envoltats 
completament per àrees urbanitzades. Tampoc haurien de veure’s separats per grans barreres 
longitudinals. 
 
Connectivitat social. Es refereix al grau de conservació de les vies tradicionals de connexió d’un 
territori. Agrupa xarxes de camins veïnals, ramaders i lúdics, normalment usats per anar a peu. Aquests, 
juntament amb els paisatges que els envolten, ajuden a l’estructuració del territori, independentment de 
les grans infraestructures viàries. 
 
La connectivitat es troba amenaçada bàsicament per dos factors: 
 

1. L’existència d’elements lineals que creen barreres. Solen ser infraestructures terrestres, com 
carreteres, vies de tren o canalitzacions artificials d’aigua, tot i que les línies elèctriques aèries 
també interfereixen negativament, tant en la connectivitat funcional com en la paisatgística. 
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Aquestes barreres només poden ser travessades per la fauna o pels vianants exposant-se a un 
elevat risc i, per tant, es consideren mancades de permeabilitat. 

 
2. L’aparició d’àrees edificades disperses en el territori, especialment urbanitzacions i polígons 

industrials. Aquestes àrees no sols són barreres que dificulten la connectivitat funcional, sinó que 
solen alterar significativament el paisatge circumdant característic d’un indret. 

 
Dins d’aquest apartat, en el qual es parla de biodiversitat i paisatge, es tractaran bàsicament la 
connectivitat paisatgística i la connectivitat funcional (o ecològica). 
 
Per entendre millor el concepte de connectivitat ecològica, cal tenir en compte com la pressió antròpica 
sobre el territori ha modificat el paisatge i l’ha modelat a la seva conveniència. Actualment, trobem 
extenses àrees de la geografia esquitxades per un tipus d’urbanisme difús i interrompudes per extenses 
infraestructures lineals, com ara carreteres, línies elèctriques i canals de reg. 
 
En el mosaic del territori, però, es troben espais que, tot i haver estat modificats per l’home, conserven 
trets diferencials i característics que els permeten abrigar ecosistemes molt valuosos. Aquestes àrees 
d’alt interès, però, perden la seva funcionalitat si queden marginades per la fragmentació i l’isolament 
derivades de l’efecte barrera de les obres de construcció lineals i per la destrucció de l’hàbitat. Les zones 
protegides aïllades es veuen abocades a l’empobriment genètic i a l’efecte fundador (manteniment d’una 
població a partir d’un nombre petit d’individus que pot fer expressar els gens recessius perjudicials). 
Pateixen una ràpida davallada de la diversitat que acaba en extincions locals, inicialment, i absolutes a la 
fi, quan s’arriba als nivells insuficients de població mínima viable. 
 
La desaparició d’una espècie en una zona concreta no només és negativa per la pèrdua de diversitat, 
sinó que també pot generar canvis a escala paisatgística: la pèrdua d’una espècie pot afavorir l’explosió 
demogràfica d’unes altres, generant un desequilibri que repercuteixi en tot l’ecosistema. 
 
A més a més, molts processos ecològics es donen a escales molt més grans que la de l’espai protegit i 
aïllat: les migracions estacionals o de dispersió juvenil, moviments per a alimentar-se o aparellar-se, etc. 
La limitació de l’espai perjudica el manteniment de la diversitat. I el manteniment de la diversitat passa, 
no només per la conservació d’uns espais determinats i l’espoliació de la resta, sinó per la correcta 
administració de tot el territori. 
 
Els connectors biològics permeten el manteniment de les característiques de les zones preservades a 
través de mecanismes propis: la variabilitat i l’intercanvi genètic, la recolonització de noves àrees 
perifèriques -efecte reserva-, els moviments periòdics o estacionals, l’increment de la zona de campeig, 
etc., alhora que revaloritza el conjunt del territori, en millorar la qualitat de vida, la diversitat biològica i 
l’harmonia estètica del paisatge. 
 
La creació de figures que permetin preservar i potenciar els corredors biològics, i que facilitin els fluxes 
d’intercanvi ecològic, que de manera natural s’han establert en el territori, és una necessitat. Però cal no 
entendre aquests espais com una pèrdua de superfície útil, sinó com una aposta de futur per garantir la 
qualitat del territori: el corredor biològic no només preserva la viabilitat dels espais naturals protegits que 
connecta, sinó que permet conservar l’atractiu paisatgístic dels municipis i la seva identitat.  
 
A més a més, una correcta gestió del corredor pot compatibilitzar la seva funcionalitat biològica amb un 
ús públic enfocat a la descoberta de l’entorn: la creació d’itineraris i altres activitats socials i recreatives 
que no generin impactes sobre el medi, poden repercutir directament en la rendibilitat de la zona, 
capitalitzant-la econòmica i paisatgísticament. 
 
 
Els connectors 
 
Cal fugir de la idea preconcebuda de connector biològic com un corredor, un “camí per a animals que 
segueix el curs d’un riu o torrent”. El connector teòric més eficient és la banda de connexió eficaç per 
animals, plantes i tot tipus d’éssers vius: un espai més ample que no pas llarg, el qual es troba entre els 
dos espais a connectar formant un continu d’amplada uniforme, divers i sense constriccions, així com 
d’hàbitat similar als espais que connecta. 
 
Però entre els dos extrems, l’un insuficient i l’altre quasi utòpic en els territoris estudiats, es poden trobar 
multitud de solucions de compromís que permetin una connexió eficient i profitosa. 
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La connectivitat es pot donar tant de manera difusa com lineal, tant superficial com en alçada (volum). 
Cada element, animal o vegetal, tindrà el seu modus o canal de desplaçament. Per aquest motiu és 
bàsic determinar quins elements es volen potenciar per tal d’escollir el model de connector més idoni. 
 
Una altra tipologia de connectors són les comunitats ruderals (són els marges de conreus i pastures, recs 
i altres microespais del paisatge humanitzat), el bosc de ribera, les tanques arbrades i de pedra seca, els 
recs naturalitzats i els aqüífers, són alguns exemples de medis idonis reticulars per realitzar la funció de 
connexió, cadascun per a cada situació concreta. 
 
 
3.2.5.1. La connexió biològica entre els Espais d’Interès Natural (EIN)  
 
La superfície del terme municipal de Molló no comprèn cap EIN, però el municipi limita, al nord-oest amb 
l’EIN de les “Capçaleres del Ter i del Freser i, al sud-est, amb l’EIN de l’”Alta Garrotxa”. 
 
L’EIN de les “Capçaleres del Ter i del Freser” presenta un relleu alpí característic del Pirineu oriental 
axial definit pel modelat glacial i periglacial. El fort gradient altitudinal, juntament amb la riquesa 
d'ambients i la variabilitat climàtica, determinen una zonació típica de la vegetació: l'estatge montà dels 
boscos caducifolis, l'estatge subalpí dels boscos de coníferes i l’estatge alpí dels prats i rasos culminals. 
La gran variació de biòtops acull la fauna pròpia de l’alta muntanya pirinenca, amb moltes espècies de 
vertebrats centreeuropees i pirinenques. És un espai a un primer nivell en la xarxa definida pel PEIN, 
atès que constitueix la mostra més representativa dels sistemes naturals de l’alta muntanya pirinenca 
oriental amb algunes singularitats úniques al Pirineu català. Pels importants contrasts fisiogràfics mostra 
una diversitat d’unitats de vegetació montanes, subalpines i alpines, amb un dels millors exponents 
d’algunes comunitats pirinenques. Moltes espècies de la flora i fauna assoleixen aquí el seu límit oriental 
i meridional, amb abundància d’espècies endèmiques i rares. Aquest espai sosté una fauna molt diversa, 
representativa de l’alta muntanya pirinenca, amb nombroses espècies d’interès zoogeogràfic (límits 
d’àrea de distribució, raresa, etc.).  
 
L’EIN de l’”Alta Garrotxa”, és un espai que comprèn tot el conjunt orogràfic de les muntanyes 
prepirinenques de l'Alta Garrotxa, de relleus complexos i abruptes amb nombroses carenes i valls fluvials 
(valls de Salarsa, del Bac, de Bolós, del Llierca, de la Muga...). En aquests relleus tenen força 
importància els vents de llevant marítims que en determinen un clima humit de tendència humida. Els 
solells es caracteritzen per un paisatge mediterrani del país dels alzinars, mentre les obagues i 
fondalades són cobertes per un paisatge submediterrani i euro-siberià amb fagedes, rouredes i pinedes 
de pi roig. La fauna vertebrada es caracteritza per la coexistència de representants pirinencs i 
mediterranis. És un dels espais naturals més importants de Catalunya per la seva diversitat i 
representació del Pre-pirineu oriental. El relatiu aïllament geogràfic ha permès sostenir una notable 
diversitat d’ecosistemes que es troben en un bon estat de conservació. La important dissimetria dels 
vessants i els factors climàtics determinen un fort contrast entre la vegetació mediterrània i euro-
siberiana. Cal remarcar la presència de nombroses espècies endèmiques i rares de flora i fauna 
invertebrada, que determinen biocenosis de gran interès biogeogràfic. Els poblaments faunístics tenen 
importància notable per la seva diversitat i representativitat de la muntanya mitjana catalana. 
 
Ja més allunyat de Molló, a uns 6 km al sud-oest del terme munucipal, hi ha L’EIN de “Serra Cavallera”. 
Aquest és l’espai més oriental de la subunitat septentrional del Pre-pirineu oriental. Es troba situat entre 
les conques dels rius Freser i Ter. El relleu de la serra es determina per l’erosió diferencial dels seus 
materials, que s’atenua per lloms suaus coberts per planes residuals. És de caràcter predominantment 
forestal, amb boscos caducifolis humits i subhumits (fagedes, rouredes) i pinedes de pi roig. El 
poblament faunístic d’aquest espai és gairebé estrictament euro-siberià i boreoalpí. L’espai presenta una 
clara tendència marítima i humida que es reflecteix en el paisatge vegetal ric en comunitats higròfiles i 
hidròfiles, algunes d’elles força rares al vessant meridional del Pirineu. Cal remarcar la riquesa i diversitat 
dels boscos caducifolis centreeuropeus, amb les excepcionals fagedes i rouredes d’algunes obagues. 
L’espai conserva diverses espècies de fauna en un estatus precari com, per exemple, una petita població 
de daines; constitueix un nucli d’expansió del cabirol. 
 
En la superfície rústica de Molló, hi dominen bàsicament les bosquines i prats. L’hàbitat més estès pel 
terme són les landes de gòdua (Sarothamnus scoparius). Entre els prats supraforestals dominen els de 
pèl caní (Nardus stricta) o de Bellardiochloa variegata. També hi ha prats dalladors amb fromental 
(Arrhenatherum elatius), prats silicícoles i mesòfils amb Agrostis capillaris, Festuca nogrescens i 
Anthoxanthum odoratum (gram d’olor). Les bosquines es troben representades per algunes avellanoses 
(Corylus avellana). 
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Pel que fa a boscos, els d’espècies caducifòlies dominen sobre els d’aciculifòlies. Entre els boscos 
caducifolis, dominen les freixenedes de fulla gran, seguides d’alguna roureda de roure martinenc o 
d’algun bedollar. Pel que fa a les coníferes, dominen els boscos de pi negre, però també hi ha algunes 
àrees amb pi roig. Destaca la repoblació de làrix que hi ha al marge dret del torrent de la Casassa. 
 
Tots aquests espais, que presenten continuïtat amb els municipis veïns, són els connectors tant 
ecològics com paisatgístics, que permeten el flux d’espècies animals, vegetals i d’altra mena de 
propàguls o entitats biològiques entre els diferents espais naturals protegits citats anteriorment. Cal 
destacar-ne la importància que tenen, sobretot per la seva extensa superfície i grau de conservació, ja 
que aquests són uns dels principals atributs per garantir la funcionalitat d’un connector biològic. 
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3.2.5.2. La fragmentació del territori 
 
Tal com s’ha comentat en l’apartat 3.2.5, la connectivitat es pot trobar amenaçada per, bàsicament, dos 
factors: les infraestructures lineals i les àrees edificades. A continuació, es relacionen els principals 
elements fragmentadors que amenacen la connectivitat al municipi de Molló. 
 
 
3.2.5.2.1. Carreteres 
 
Les carreteres són la infraestructura lineal que més pot alterar la connectivitat en la zona de Molló. 
Actualment, la principal carretera de Molló és la C-38. Aquesta parteix de la C-26 a Sant Joan de les 
Abadesses i arriba fins a la frontera amb França. El tram d’aquesta carretera que circula pel terme 
municipal és poc freqüentat, ja que no és una carretera que s’utilitzi principalment de pas sinó que més 
aviat és emprada pels habitants del municipi. En moments puntuals, com són, sobretot, els caps de 
setmana dels mesos d’hivern i en època de vacances, el transit es pot veure incrementat. 
 
D’altra banda, d’aquesta carretera en parteix la GIV-5225, la carretera d’accés al nucli d’Espinavell. La 
pista forestal que parteix d’Espinavell i va a sortir a Setcases és molt freqüentada per vehicles 4x4 
sobretot a l’estiu i tardor.  
 
De totes maneres, les característiques d’aquestes vies, fan que el grau d’afectació sobre la connectivitat 
sigui mínim, excepte en els moments puntuals de trànsit intens. 
 
La resta de vies de Molló són carreteres o pistes forestals menys freqüentades que no tenen cap impacte 
negatiu significatiu sobre la connectivitat, excepte en els moments d’alta freqüentació de quads i motos 
de muntanya, quan el risc d’atropellament de la fauna s’incrementa considerablement. 
 
 
3.2.5.2.2. Altres infraestructures lineals 
 
Al municipi de Molló, a banda de les carreteres, hi ha altres infraestructures lineals que poden interferir 
significativament sobre la connectivitat. 
 
Hi ha una línia elèctrica d’alta tensió (380 kV) que creua pel sector est el terme municipal, de sud a nord. 
Aquesta altera significativament la connectivitat paisatgística, ja que és un element que modifica 
notòriament el paisatge de la zona. Pel que fa a la connectivitat funcional, les espècies que es poden 
veure més afectades són les aus de més envergadura, ja que poden patir accidents derivats de 
col·lisions amb el cablejat. 
 
En quant a altres infraestructures lineals, a Molló no hi ha cap ferrocarril ni cap canalització dels cursos 
fluvials important que pugui causar un efecte fragmentador del territori. 
 
 
3.2.5.2.3. Altres elements pertorbadors 
 
Pel que fa a les superfícies urbanitzades, a Molló, a banda del nucli urbà, hi ha tot un seguit de nuclis 
més petits a considerar (el poble d’Espinavell -de població agrupada-, el llogarret de Fabert, i els veïnats 
de Ginestosa, Els Grells, Can Solà, Moixons, El Riberal i Favars -de població disseminada en masos i 
cases rurals-). Aquest nuclis, donades les característiques de l’entorn, no suposen un gran impediment 
per la connectivitat funcional. D’altra banda, la morfologia de les construccions, fa que tampoc s’afecti 
negativament la connectivitat paisatgística. 
 
D’ordre menor, però sense menysprear-ne la importància que té per a la fauna vertebrada més gran 
(senglars, cabirols, daines i cérvols), caldria considerar els filats del bestiar i les tanques perimetrals de 
les pastures, les quals compten amb més o menys permeabilitat segons el seu disseny i posició 
estratègica de l’espai pasturable en el conjunt del territori. 
 
Pel que fa a la connectivitat ens els cursos fluvials, els principals elements pertorbadors, són les 
rescloses, que impedeixen la lliure circulació de la fauna íctica. Per evitar aquest problema, existeixen 
unes infraestructures (les anomenades “escales de peixos” o “connectors fluvials”), que permeten a la 
fauna remuntar riu amunt en els punts on hi ha aquestes rescloses. A Molló hi ha una presa al torrent de 
Coll d’Ares, on no s’ha construït cap escala de peixos. Menció apart la mereixeria tota la correcció 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
91 

 

 

hidrològica del torrent de la Casassa (amb més d’una quinzena de dics transversals), que es troba en 
una zona considerada Reserva genètica de truita. 
A banda de les recloses, cal mencionar que els canals de derivació associats a les minicentrals 
hidroelèctriques, són una trampa mortal per a molts animals terrestres que hi cauen i no en poden sortir. 
En el cas dels amfibis, la mortalitat és inferior, però la morfologia dels canals també els impedeix sortir-
ne. 
 
3.2.5.3. La protecció dels connectors biològics 
 
Donada la transcendència de la funció que realitzen els connectors biològics, es fa necessària la 
protecció i correcta gestió d’aquests espais. Això queda recollit en la legislació vigent. 
 
En la legislació bàsica autonòmica es preveu la necessitat de protegir els espais de connexió biològica. 
 
El Pla Territorial General de Catalunya (PTG), aprovat per la llei 1/1995 de 16 de març, defineix, entre 
d’altres, els següents espais com a objecte de protecció: 
“Els espais de lligam o relació entre els espais del PEIN són aquells espais de connexió que els 
estructuren en una xarxa contínua i els incorporen en un sistema territorial més ampli”. 
“Els terrenys forestals situats a les ribes de rius, rieres i torrents”. 
“Espais de la xarxa hidrogràfica, que en els trams no urbans poden actuar com a corredors biològics que 
lliguin i assegurin la continuïtat de la xarxa dels espais objecte de protecció”. 
 
Per a aquests espais, el PTG redacta, entre d’altres, les següents directrius: 
“Impulsar la redacció del planejament especial o sectorial específic i propi de cada espai. Planejament 
que ha de definir la normativa, gestió, infraestructures i equipaments i, així mateix, els programes 
específics i d’inversions de l’espai”. 
“Impulsar la regeneració i restauració dels espais naturals d’interès que es trobin degradats o hagin 
sofert alteracions que posin en perill la seva integritat”. 
“Tractar aquests espais com un sistema territorial integrat d’espais naturals que ofereixen un continu 
natural i, d’aquesta manera, assegurar la continuïtat de la taca de sòl no urbanitzable per tot el territori”. 
 
El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), desplegant un dels articles de la llei 12/1985 d’Espais Naturals, 
es va aprovar amb el decret 328/1992 de 14 de desembre. En el programa de desenvolupament del Pla 
es preveu la “creació d’un programa específic de treball destinat a la determinació dels criteris i mesures 
necessàries per a garantir el manteniment de les degudes connexions biològiques entre els espais 
inclosos al Pla”. 
 
El que no es menciona en cap de les legislacions esmentades és el tipus de protecció de què seran 
objecte els connectors biològics. Una de les opcions proposades més viable per la seva senzillesa i que 
atorgaria una protecció adequada a aquests espais és afegir-los al Pla d’Espais d’Interès Natural. Una 
segona opció seria la creació d’una nova figura legal amb un rang de protecció propi. I una tercera 
alternativa passaria per la regulació eficaç dels usos en el PERUSNU. 
 
Un primer pas bàsic és la definició de cadascun dels espais de connexió i la redacció del seu Pla 
Especial. 
 
Mentre no es defineixi una figura de protecció a nivell general, són les administracions locals les 
encarregades de vetllar pel manteniment d’aquests espais d’elevada transcendència i gran fragilitat. 
 
 
3.2.6. Altres aspectes i impactes significatius associats al sòl no urbà 
 
Com a impactes associats al sòl no urbà cal anomenar: 
 

⇒ L’accés rodat a les pistes forestals amb manca de regulació 
⇒ Activitats extractives en zones de domini públic hidràulic 
⇒ Abocaments directes a la llera del riu per part de determinats polígons industrials que encara no 

disposen de connexió amb la depuradora. 
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B. Diagnosi estratègica 
 
3.2.7. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 
 

 PRESÈNCIA DE DIVERSES ESPÈCIES DE FAUNA I FLORA PROTEGITS, I HÀBITATS 
CATALOGATS 

 
Dins el municipi de Molló hi ha una certa diversitat d’hàbitats, tots ells d’àmbit muntanyenc o pirinenc, 
part dels quals són catalogats com a espais protegits i de valor natural rellevant per directives europees 
o per legislació estatal i autonòmica. Un total de 12 hàbitats estan inclosos dins la Directiva Hàbitats, 
entre els que destaquen, per les seves dimensions les formacions de prats i altres zones obertes, 
boixedes i els boscos de pi negre o de caducifolis com les fagedes o vernedes, a més de tarteres i 
hàbitats rocallosos. 
 
La diversitat de paisatges i ambients naturals és també notori, sobretot aquells relatius a espais montans 
i forestals. Així mateix, existeixen espècies de fauna i flora protegides, les quals són valors afegits que 
denoten d’un bon nivell de conservació i són un bon indicador de la biodiversitat del municipi. 

 
 

 INCLUSIÓ DINS LA ZONA DE PROTECCIÓ DEL TRENCALÒS 
 
El municipi de Molló està inclòs dins la Zona de Protecció del Trencalòs. Això significa que el poble 
compta amb sectors bons per la presència d’aquest amenaçat necròfag, que anys enrere va estar a punt 
d’extingir-se del pirineu gironí. Actualment, constitueix un element del patrimoni natural, alhora que un 
atractiu per a naturalistes, excursionistes, etc. 
 
 

 INCLUSIÓ DINS ELS ESPAIS D’INTERÈS GEOLÒGIC 
 
Dins el municipi de Molló hi trobem algunes zones protegides segons el catàleg d’espais d’interès 
geològic. En concret, es tracta d’un total de 34,8 hectàrees, dins el sector d’esbaldregalls estratificats del 
Coll d’Ares. Això significa un atractiu més i un grau més de protecció del territori. 
 
 

 PRACTICAMENT TOT EL TERME MUNICIPAL ES TROBA DINS UNA ZONA DE RESERVA 
GENÈTICA DE TRUITES 

 
La major part dels cursos fluvials del terme municipal corresponen a refugis de pesca, és a dir, a zones 
on és vedat o prohibit pescar, excepte el riu Ritort, que està classificat com a zona de pesca lliure sense 
mort. A més, pràcticament tota la superfície del municipi està ubicada dins d’una zona de reserva 
genètica de truites, donat que la població d’aquesta espècie present a la conca és autòctona. Per aquest 
motiu, resta prohibit repoblar-hi, per així conservar la població autòctona.  
 
 

 ELS ESPAIS CONNECTORS NO DISPOSEN DEL NIVELL DE PROTECCIÓ DESITJABLE 
 
Les característiques de la comarca del Ripollès, en general amb poca superfície ocupada per zones 
urbanitzades fan que el grau de connectivitat, tant ecològica com paisatgística, sigui molt elevat. De totes 
maneres, el desenvolupament urbanístic que pateix actualment bona part de la comarca, sobretot lligat al 
turisme, pot comportar un impacte negatiu sobre la connectivitat.  
 
Tots els espais naturals i agrícoles del municipi, juntament amb el riu Ritort i la resta de cursos fluvials, 
juguen un paper molt important com a espais connectors entre els espais protegits de les capçaleres del 
Ter i del Freser, de Serra Cavallera i de l’Alta Garrotxa. Cal que aquests espais es conservin mitjançant 
una gestió adequada per, així, evitar-ne la seva lenta, però progressiva, degradació. 
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 LA CARRETERA C-38, LA PRESA DEL TORRENT DEL COLL D’ARES I LA CORRECCIÓ 
HIDROGRÀFICA DEL TORRENT DE LA CASASSA CONSTITUEIXEN UNA BARRERA PER A 
LA FAUNA. 

 
La carretera C-38, una de les més transitades de la comarca, és un importat element fragmentador per a 
la fauna terrestre. 
 
Per altra banda, al terme municipal de Molló hi ha una presa al torrent del Coll d’Ares i una correcció 
hidrogràfica al Torrent de la Casassa (amb tot un seguit de preses), que suposen importants elements 
fragmentadors per la fauna íctica, sobretot per aquelles espècies que remunten el riu per a la 
reproducció. Actualment, cap d’aquestes preses disposa d’un connector fluvial (escala de peixos) que 
permeti a la fauna superar els diferents obstacles. 
 
 

 BONA PART DE LA SUPERFÍCIE FORESTAL ENCARA NO DISPOSA D’INSTRUMENTS 
D’ORDENACIÓ. 

 
Segons dades del DMAH, un 39% del total de la superfície forestal del municipi disposa d’instruments 
d’ordenació. El 57% de finques de propietat privada tenen algun tipus d’instrument d’ordenació forestal. 
Es desconeix si la finca pública té el seu Pla d’Ordenació Forestal aprovat. Els Plans Tècnics de Gestió i 
Millora Forestal (PTGMF), els Plans Simples de Gestió Forestal (PSGF) i els Plans d’Ordenació són una 
bona eina per tal de gestionar i planificar els aprofitaments de les forests. 
 
 

 LA SUPERFÍCIE FORESTAL PÚBLICA ES TROBAA CLASSIFICADA COM A CUP 
 
La totalitat de la superfície forestal del municipi es troba inclosa dins del Catàleg de Monts d’Utilitat 
Pública (CUP). En aquest registre s’hi inclouen les forests que es troben destinades a restauracions, 
repoblacions o bé a millora forestal. Cal tenir en compte que l’entitat local titular ha d’aplicar un fons de 
millora procedent dels aprofitaments o rendiments obtinguts per ocupacions i altres activitats 
desenvolupades a la forest, per a la conservació i millora d’aquestes. 
 
 

 BONES POSSIBILITATS PER A LA CAÇA MAJOR 
 
La comarca del Ripollès, en general, és un de les que potencialment té més possibilitats de caça major 
tot i que la gestió cinegètica que des de fa molt de temps es porta a terme faci que no es puguin aprofitar 
completament. Tot i això, la caça major ben gestionada és una oportunitat per a preservar el medi 
natural. 
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3.2.8. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Pràcticament tot el terme municipal es troba dins una zona de reserva genètica de truites 

- La major part dels cursos fluvials són refugis de pesca, excepte el Ritort, que correspon a 
una zona de pesca lliure sense mort 

- La configuració del relleu juntament amb l’extensa àrea forestal fa que els corredors 
biològics no siguin passeres estretes sinó àrees àmplies 

- La totalitat de la superfície pública forestal es troba inclosa dins del Catàleg de Monts 
d’Utilitat Pública (CUP) 

- El 38 % de la superfície forestal privada disposa d’instruments d’ordenació 

- Molta diversitat de paisatges forestals i d’hàbitats de l’alta muntanya ben conservats. En 
general, el paisatge és divers, bonic i ofereix un bon nivell de conservació 

- Inclusió de parts del terme municipal com a zones d’Interès Geològic 

- Presència de moltes espècies protegides de fauna i flora 

- Presència d’hàbitats protegits catalogats per legislació estatal i europea 

 
Punts febles 

- Els espais connectors no disposen de protecció 

- Encara hi ha bona part de la forest sense instruments d’ordenació 

- Ni la presa del torrent del Coll d’Ares ni la correcció hidrogràfica del torrent de la Casassa, 
no disposen de connector fluvial (escales de peixos) 

- No trobem espais inclosos dins les zones del PEIN o de la Xarxa Natura 2000 

- Manca de coneixement d’alguns grups faunístics i florístics 

 

Oportunitats 

- Bones possibilitats per a la caça major 

- Fomentar la gestió forestal mitjançant instruments d’ordenació 

- Gestió dels espais agroforestals i dels espais lliures configuradors de paisatge que actuen 
com a connectors ecològics i paisatgístics 

- Conservació i millora de les forest incloses en el CUP 

- Potencialitat en la definició de zones protegides i forestals, per a l’ús públic compatible i 
sostenible (excursionisme, estudis científics, recol·lecció ordenada de bolets, cacera...) 

- Benefici de la inclusió dins de Zones d’Interès Geològic 

- Benefici de la presència de diversos hàbitats i espècies, catalogats i protegits per Directives 
Europees 

- Benefici, per possibilitar rebre ajudes, de la inclusió dins de la Zona de Protecció del 
Trencalòs 
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Amenaces 

- Si per una banda l’excursionisme és una activitat de gran interès, cal gestionar-la de forma 
acurada per evitar l’excés de freqüentació en certes zones d’elevat valor natural 

- La construcció de més infraestructures lineals podria afectar la connectivitat ecològica i 
paisatgística 

- L’abandonament dels pocs conreus existents a les cotes baixes (per manca de 
competitivitat de l’activitat agrària), pot provocar la pèrdua dels hàbitats oberts i agrícoles, 
amb una consegüent pèrdua de biodiversitat 
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3.3. Riscos ambientals 
 
A. Memòria descriptiva 
 
 
En aquest apartat es tracten els possibles riscos ambientals de Molló tot fent un especial èmfasi en 
aquells riscos susceptibles de ser generats per les activitats antròpiques que es porten a terme dins el 
municipi. 
 
En general, entenem per risc la situació susceptible de produir una catàstrofe o una calamitat pública. 
Però, hem de distingir entre els diversos tipus de riscos que existeixen, segons el seu origen. 
 
La classificació dels diferents riscos segons el seu origen (d'acord amb la classificació UNDRO - Oficina 
de Coordinació de les Nacions Unides per a Socors en Casos de Catàstrofes) és la següent: 
 

Riscs naturals: són aquells que inclouen tots els successos de tipus catastròfic, el 
desencadenament dels quals no està directament provocat per la presència o l’activitat de l’home. 
 
Riscs tecnològics: són aquells que inclouen totes aquelles emergències potencials que puguin 
derivar de l’aplicació i ús significatiu de tecnologies industrials. 
 
Riscs antròpics: són aquells relacionats amb l’activitat i l’existència pròpia de l’home i que 
inclouen tots aquells sinistres i accidents fortuïts o provocats, no inclosos concretament en els dos 
apartats anteriors. 

 
 
3.3.1. Riscos ambientals d’origen natural 
 
L’avaluació de la possible incidència dels riscos d’origen natural dins del terme municipal de Molló es 
realitza en base al treball de Costa et al.(1999) fet pel consell comarcal del Ripollès. En la Figura següent 
es presenta el mapa de zonació de riscos dins d’aquest terme municipal. 
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En el mapa es diferencien diverses zones de diferent grau de risc: 
 

Àrees sense risc: es corresponen a la major part del municipi en què no hi ha processos geològics 
actius significants.. 
 
Àrees de baix risc: ocupen àrees del sector N i central. En aquestes zones hi té lloc el 
desenvolupament de moviments en massa, de masses inestabilitzades i de zones sotmeses a erosió 
de sòls.  
 
Àrees amb risc: zones localitzades en el marge dret del torrent de la Casassa, en el marge dret del 
torrent de l’Avellaneda, en la capçalera del Ritort i en els torrents de Galceran, de coll d’Ares i de 
l’Aboç. En les mateixes es desenvolupen processos d’erosió de sòls i, en el cas del torrent de la 
Casassa, allaus d’arrossegalls. 
 
Àrees amb alt risc: es consideren com a tals les àrees baixes adjacents a la llera del Ritort, 
susceptibles d’estar sotmeses a inundacions estacionals.  

 

Font: Costa et al. (1999) 

Figura 49: Zonació del risc geològic
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La zonació de risc en aquest treball es va realitzar tenint en compte la possible actuació de diversos 
processos geològics actius, tant de caràcter extern com de caràcter intern, tals com: les inestabilitats 
gravitatòries, l’erosió hídrica, les inundacions, i l’activitat sísmica. En els subcapítols següents s’avaluen 
de forma més detallada aquests processos i la seva incidència sobre el municipi. 
 
 
3.3.1.1. Inundacions i avingudes 
 
Dins del terme municipal de Molló les àrees més susceptibles de ser inundades per les avingudes 
estacionals indubtablement coincideixen amb les zones deprimides adjacents a la llera del Ritort i dels 
seus afluents, les quals es corresponen al llit major del riu i a la seva terrassa baixa. En la figura següent 
es presenta la cartografia d’aquestes àrees als voltants d’aquests cursos d’aigua (Costa et al., 1999). Es 
tracta d’una cartografia realitzada únicament amb criteris geomorfològics i no amb criteris hidrològics, 
tenint en compte l’extensió de la plana d’inundació natural del riu i l’alçària de les terrasses adjacents 
respecte la llera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1.2. Risc sísmic  
 
En el mapa de riscos que es presenta hi ha situats els epicentres dels sismes enregistrats entre el 
període 1977-1997, segons les dades del departament de Sismologia de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya. Com es pot observar, en aquest període de temps, en la part N del municipi es localitza un 
epicentre de magnitud (escala Richter) compresa entre 4 i 5 i, en tota la Vall de Camprodon, durant 
aquest període de temps, els epicentres de sismes de magnitud d’entre 2 i 4 hi han sovintejat. A més, en 
la part meridional del terme municipal, s’hi localitza l’encavalcament de Ribes-Camprodon, estructura 
tectònica que presenta indicis d’activitat tectònica recent. 
 

Figura 50. Àrees inundables als voltants del Ritort al seu pas 
per Molló 

Font: Costa et al. (1999) 
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Tot i correspondre a sismes que són percebuts per la població però que no causen danys, cal tenir 
present que tota la comarca del Ripollès es troba en una zona amb un cert risc sísmic. A la zona hi ha 
hagut sismes històrics que han causat danys, d’entre els que cal destacar el de 1428 amb epicentre a 
Queralbs (estimat amb una intensitat de 6), el de 1427 amb epicentre a Olot (estimat amb una intensitat 
de 6) i el de 1783 amb epicentre a Prats de Molló (estimat amb una intensitat de 5,5-6).  
 
Quant a la incidència del risc sísmic en l’activitat constructiva, cal tenir present que en el terme de Molló 
el valor de l’acceleració sísmica bàsica respecte la gravetat es calcula en 0,11, valor alt en relació al 
conjunt de Catalunya, per la qual cosa els edificis de nova construcció han d’acomplir la Normativa 
sísmica que es recull en la Normativa NCSR-02. 
 
 
3.3.1.3. Risc geològic i d’erosió de sòls 
 
Com s’ha dit en els apartats anteriors, en les àrees del municipi que es poden considerar de baix risc i 
amb risc, els processos geològics actius que es produeixen es corresponen a inestabilitats gravitatòries, 
normalment representades per moviments en massa i/o fluxos. Això no obstant, en vessants situades en 
el marge dret del torrent de la Casassa, en el marge dret del Ritort i en el clot de la Closeta, s’hi 
localitzen àrees sotmeses a processos intensos d’erosió.  
 
 
3.3.2. Riscos ambientals relacionats amb les activitats antròpiques 
 
En aquest apartat es tracten els possibles riscos ambientals del municipi de Molló, tot fent un especial 
èmfasi en aquells riscos susceptibles de ser generats per les activitats antròpiques que es porten a terme 
dins el municipi. 
 
 
3.2.3.1. Incendis forestals 
 
Al municipi de Molló, el 85% de la seva superfície correspon a superfície forestal, de la qual la major part 
es troba ocupada per boscos densos i per arbustos. Tot i això, no s’han produït grans incendis gràcies al 
clima humit de la zona. Hi han tingut lloc alguns petits incendis degut a la combinació de certs factors, 
com poden ser els estius secs juntament amb les negligències humanes. 
 
           Figura 51: Mapa de risc d’incendis a Molló. 

Molló

Llanars

Camprodon

Nom de municipis
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Risc moderat
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2 0 4 km

N

 
          Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
Tal com s’observa en el mapa anterior, corresponent al Pla de Protecció Civil d’Emergències per incendis 
forestals a Catalunya (INFOCAT), la major part del municipi de Molló es considera zona de baix risc 
d’incendi forestal, amb molt poques taques amb un risc moderat. 
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Figura 52: Models de combustibilitat a Molló 
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Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
El model de combustible més comú dins del municipi és el corresponent al grup de les pastures, amb el 
model 2. Aquest, es caracteritza per ser pastura fina, seca i baixa, amb un recobriment de plantes 
llenyoses entre 1/3 i 2/3. Disposa d’una quantitat de combustible entre 5 i 10 Mg/ha. En aquest tipus de 
model, el comportament del foc és de propagació a gran velocitat per l’herba. 
 
També hi ha una zona amb model 8, que pertany al grup de la fullaraca. Aquest, correspon al bosc dens 
sense matollar i amb fullaraca molt compacta. Disposa d’entre 10 i 12 Mg/ha de combustible. La 
propagació del foc es duu a terme per la fullaraca i es tracta de focs superficials de flames baixes. 
 
També trobem petites àrees que corresponen al model 5, format per matollar verd i dens de menys d’un 
metre d’alçada, amb una quantitat de combustible entre 5 i 8 Mg/ha. En aquest model el foc té un 
comportament de propagació per la fullaraca i la pastura. Es tracta de focs poc intensos. 
 
Per tal de contribuir a la prevenció i extinció dels incendis que es puguin produir, la comarca del Ripollès 
disposa del que s’anomenen Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Són associacions formades per 
propietaris forestals i els Ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, les quals tenen com a 
principals objectius: 
 

• L’elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d’incendis forestals. 
 

• La col·laboració activa en l’organització, el control i l’execució de mesures dictades o que es 
dictin, per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb 
qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis 
forestals. 
 

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

 
• Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF. 

 
• Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d’infraestructura, xarxa de camins i punts 

d’aigua. 
 

• Suport a l’extinció d’incendis forestal. 
 
L’ADF de Molló s’anomena Vall de Camprodon, agrupa els municipis de Molló, Camprodon, Vilallonga de 
Ter, Setcases i Llanars, i va ser constituïda l’any 1995. 
 
La taula següent mostra la superfície de la qual s’ocupa l’ADF i els municipis que hi ha inclosos dins de 
l’àmbit de treball. 
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          Taula 19: Agrupacions de Defensa Forestal de Molló 

Nom ADF Número ADF Municipi Superfície 
forestal Any constitució Municipis 

Vilallonga de Ter 
Setcases 

Molló 
Llanars 

Vall de 
Camprodon 225 Llanars 25.190 1995 

Camprodon 
         Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
 
Els incendis que s’han produït al municipi de Molló mai no han tingut grans dimensions. Segons 
l’estadística d’incendis forestals per municipi d’inici, facilitada per el Servei de Prevenció d’Incendis, es 
els incendis produïts des de l’any 1994 fins a l’any 2005 són:  
 
Taula 20: Registre d’incendis forestals a Molló. 1994-2005 

Paratge Data inici Lloc inici Causa inici Superfície forestal 
afectada (ha) 

Siurola 10/11/1999 Carretera Negligències 0,15 

 Nombre 
d’incendis 1 Superfície total 

afectada 0,15 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 
Al municipi de Molló durant el període comprès entre els anys 1994-2005, tan sols s’ha produït un incendi 
forestal al paratge de Siurola. Aquest, només va cremar 0.15 ha i va ser causat per una negligència. 
 
 
3.3.2.2. Contaminació del sòl i d’aigües superficials i subterrànies 
 
La contaminació més greu sobre les aigües superficials del municipi és deguda als abocaments del seu 
clavegueram a la llera del riu. 
 
Aquest fet es produeix diàriament i el seu origen es troba en la manca d’una depuradora que garanteixi el 
servei a tot el municipi. 
 
 
3.3.2.3. Activitats industrials, ramaderes i agrícoles 
 
Al municipi de Molló no hi ha cap indústria susceptible de poder generar un risc d’accident major. Alhora, 
cap de les seves indústries es troba registrada en el Catàleg d’activitats Potencialment Contaminants de 
l’Atmosfera (CAPCA). 
 
Cada cop són menys les famílies es dediquen a la ramaderia, però, les seves explotacions solen ser 
majors. 
 
Tot i aquest fet, les característiques del territori faciliten l’establiment d’un tipus de ramaderia extensiva 
de manera que la major part de la ramaderia del municipi no afavoreix la contaminació del sòl.  
Però, possiblement s’aboquin residus ramaders que provenen d’altres pobles en alguns camps del 
municipi. 
 
 
3.3.3. El Pla d’Emergència Municipal i els plans d’actuació 
 
La legislació vigent en matèria de protecció civil és: la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil a 
Catalunya, i el decret 210/1999, de 27 de juliol, pel que s’aprova l’estructura del contingut per a 
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals. 
 
D’aquest decret se’n deriva que els municipis han de tenir un únic pla d’emergència, el pla de protecció 
civil, que recopili tots els documents que el municipi ha d’elaborar en funció dels seus riscos, i que serà el 
que s’activarà en cas que es produeixi una emergència. 
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El municipi de Molló no disposa de cap Pla d’Emergència Municipal que marqui les formes d’actuació 
davant dels possibles riscos que s’hi poden produir. 
 
El principal risc natural del municipi de Molló, tot i no ser massa elevat, és el d’incendi forestal. Aquest 
risc és superior durant els mesos d’estiu, ja que, en general, els boscos del terme municipal presenten 
una vegetació arbustiva i un sotabosc més sec. Un altre risc natural que hi pot haver en el municipi són 
les allaus. 
 
Des de fa uns anys, un equip de la Universitat de Girona està redactant el Pla d’Emergència Municipal. 
Aquest, en aquests moments encara no s’ha acabat. 
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B.diagnosi estratègica  

3.3.4 Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 
 

 MOLLÓ PRESENTA CERTA ACTIVITAT SÍSMICA 
 
El municipi de Molló, com tota la comarca del Ripollès i d’altres indrets del Pirineu, es troba situat en una 
àrea que presenta certa activitat sísmica. Es té constància històrica de terrratrèmols que han causat 
danys al municipi, sobretot els del segle XV i, durant el segle passat i el que portem del present, els 
terratrèmols de magnitud compresa entre 2 i 4, amb focus epicentral situat dins del municipi o en àrees 
properes, hi han estat freqüents. Són sismes percebuts per la població però que no han causat danys. A 
més, cal tenir en compte que en el sector S del terme municipal hi ha l’encavalcament de Ribes-
Camprodon, estructura amb indicis de tectònica recent.  
 
Tot i que és poc probable des d’un punt de vista estadístic, no es pot descartar aquesta possibilitat de 
gènesi en l’àrea de sismes de magnitud superior a les que són habituals. És per això, que davant d’un 
possible risc, impossible fins al moment de predir, només cal prendre les mesures oportunes de 
prevenció, sobretot de caràcter constructiu, i de paliació dels efectes. 
 
 

 LES LLERES DEL RITORT SÓN LES ZONES MÉS SUSCEPTIBLES DE PATIR INUNDACIONS 
 
Els treballs compilats mostren que a Molló les àrees més susceptibles d’estar a sotmeses a inundacions 
periòdiques es toben situades als costats de les lleres del Ritort, a les rodalies del nucli urbà de Molló. 
Tot i que les àrees més habitades es troben lluny de les zones potencialment inundables, cal tenir en 
compte la presència de nuclis de població i d’instal·lacions prop de la llera, com ara el barri del Riberal. 
  
A diferència del risc sísmic, les inundacions són més fàcils de predir a curt termini, la qual cosa indica 
que, en aquest cas, es poden prendre algunes mesures preventives, com les d’evacuació, impossibles 
de prendre en el cas anterior. 
 
 

 EL RISC DE MIVIMENTS EN MASSA ÉS BAIX 
 
En comparació a altres municipis de la comarca i de la Vall de Camprodon, a Molló els processos 
gravitatoris actius no són tant importants. Això no obstant, cal tenir en compte la presència de vessants, 
qualificades com a àrees de baix risc i amb risc, en què hi ha susceptibilitat de gènesi de moviments en 
massa. 
 
El coneixement d’aquests punts conflictius ha de potenciar la no instal·lació d’infrastructures en els 
indrets en qüestió. 
 
 

 LES AIGÜES SUPERFICIALS DE MOLLÓ ESTAN ALTAMENT CONTAMINADES 
 
La contaminació més greu sobre les aigües superficials del municipi és degut als abocaments del 
clavegueram del municipi a la llera del riu. 
 
Aquest fet es produeix diàriament i el seu origen es troba en la manca d’una depuradora al municipi 
destinada al tractament de les aigües residuals previ a l’abocament sobre el riu. 
 
 

 MOLLÓ TÉ RISC BAIX PER ACCIDENT D’ ACTIVITATS INDUSTRIALS  
 
Al municipi de Molló no hi ha cap indústria susceptible de poder generar un risc d’accident major, aquest 
fet suposa una perillositat baixa per a la població. 
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  MOLLÓ NO DISPOSA D’UN PLA D’EMERGÈNCIES MUNICIPAL APROVAT 

 
L’Ajuntament de Molló no disposa d’un pla d’emergències municipal aprovat per la comissió de Protecció 
Civil de Catalunya. 

 

 EL MUNICIPI PRESENTA BAIX RISC D’INCENDI 
 
Molló és un municipi que presenta baix risc d’incendi degut al clima humit de la zona. Aquest fet, dificulta 
que es produeixin grans incendis forestals. Tot i això, que se’n donen de petites dimensions, ocasionats, 
generalment, per negligències. Durant el període comprès entre el 1.994 i 2.005 només se’n va produir 
un.  
 
El municipi es troba dins l’àmbit d’actuació de l’ADF de la Vall de Camprodon, que contribueix a la 
prevenció i a l’extinció dels incendis que es puguin produir. 
 
 
 



 
106 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

3.3.5 Punts forts i punts febles. oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- No hi ha activitats industrials susceptibles de generar riscos per a la població 

- Coneixement històric de les àrees de més perillositat dins del municipi 

- El municipi de Molló es considera com a zona de baix risc d’incendi forestal amb alguns 
punts amb risc moderat 

- Elevat nombre de senders que transcorren pel terme municipal 

 
Punts febles 

- Molló no disposa d’un Pla d’Emergència Municipal aprovat 

- Les aigües superficials de la llera del riu estan contaminades degut a l’abocament d’aigües 
residuals 

- Promoció d’activitats en àrees de perillositat 

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

- L’incendi produït durant el període comprès entre 1.994 i 2.005 ha estat causat per una 
negligència 

 
Oportunitats 

- La construcció d’una depuradora d’aigües residuals municipals 

- El manteniment d’una franja perimetral lliure de vegetació, al voltant de les cases més 
properes al bosc 

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

- Obligarietat d’acompliment de la Normativa sísmoresistent en edificis de promoció 

- Sensibilització a la població del perill d’incendis durant els períodes de més risc 

 
Amenaces 

- En cas que es produeixi una situació d’emergència no estan marcades les formes 
d’actuació per poder afrontar-la 

- La implantació d’alguna indústria susceptible de generar algun risc per a la població 

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

- Augment de la pressió antròpica en zones rurals 
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3.4. Mobilitat 
 
A. Memòria descriptiva 
 
 
S’entén com a mobilitat, la necessitat o el desig de moure’s per part dels habitants d’un municipi. 
Aquesta necessitat forma part de l’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’infrastructures, el 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. 
 
 
3.4.1. Mobilitat supramunicipal 
 
 
3.4.1.1. Xarxa de carreteres i accessibilitat 
 
Molló disposa d’una xarxa de carreteres que uneix el seu municipi amb la població veïna de Camprodon i 
el nucli d’Espinavell. Alhora hi ha tota una xarxa de carreteres, camins i pistes, que uneixen els diferents 
indrets del municipi. 
 
Les principals vies de comunicació que passen pel terme municipal són: 
 

- Carretera C-38: enllaça Sant Pau de Seguries amb Molló, passant per Camprodon. Aquesta 
segueix en direcció sud amb el nom de C-26 fins a Ripoll i a partir de Molló arriba a França, pel 
coll d’Ares. Travessa el municipi de Molló en direcció sud-nordest. En general, està en bon estat, 
però hi ha trams que hi ha petits despreniments de roques, malgrat la presència de xarxes 
protectores. 

 
- Carretera GIV-5225: aquesta carretera comença al nord del nucli urbà de Molló a la carretera C-

38 i finalitza al nucli urbà d’Espinavell. Transcorre totalment per l’interior del municipi de Molló. 
 
Segons un Estudi d’accidentalitat a la xarxa viària de Catalunya, a l’any 20051, la carretera C-38 de Sant 
Joan de les Abadesses- Camprodon - Molló – frontera francesa, els risc d’accidentalitat és baix. No es 
tenen dades de les altres carreteres del municipi, però és de suposar que el risc d’accidentalitat serà  
semblant. 
 
 
3.4.1.2. Mobilitat intermunicipal 
 
Aquest punt es desenvoluparà conjuntament amb el punt 3.4.2.3. Mobilitat Obligada interna 
 
 
3.4.1.3. Intensitat de trànsit 
 
La Intensitat Mitja de Diària de Trànsit (IMD), indica la quantitat de vehicles que diàriament transiten per 
una via determinada. 
 

                                                      
1 RACC (Real Automobil Club de Catalunya) i EuroRap (European Road Assesment Programe) 
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Es presenten les dades de la carretera C-38. 
 
Taula 21: Evolució històrica de la IMD a les carreteres de la Generalitat 

Ctra. Estació PK_estació PK_ini PK_fin Def.Tram IMD %pesants Any 

206-417 0,03 0,00 10,86 
C-26 (St. Joan de les 

Abadesses)  -  GIV-5264 
(Camprodon) 

2.818 7,13% 1998 

541 8,87% 2004 
805 2,61% 2003 
680 1,91% 2002 
394 2,76% 2001 
477 3,14% 2000 
545 4,71% 1999 
541 2,40% 1998 
529 10,70% 1997 

C-38 

403-417 18,9 10,855 27,786 
GIV-5264 (Camprodon)  -  
límit amb França (Molló, 

Coll d'Ares) 

739 11,00% 1995 
Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts. 
 
Pel que es pot observar, el tram de la carretera que suporta més trànsit és el de Sant Joan de les 
Abadesses a Camprodon. Tot i que les dades d’aquest tram no estiguin actualitzades, és de suposar que 
en l’actualitat la proporció de l’IMD, en relació el tram Camprodon-Molló-França, segueix essent la 
mateixa.  
 
Pel que es veu a la taula, a l’any 2004 el tram de carretera Camprodon – Molló – França suportava un 
trànsit de 504 vehicles al dia. La tendència general va cap a una circulació de vehicles cada vegada més 
petita. Però, hi ha un increment del tant per cent dels vehicles pesats, la qual cosa indica, que 
segurament el trànsit de turismes disminueix, però els camions i altres vehicles pesats continuen passant 
en un nombre similar. 
 
 
3.4.2. Mobilitat dins el municipi 
 
3.4.2.1. Parc mòbil 
 
En la següent taula i gràfic es mostra l’evolució del parc de vehicles del municipi de Molló.  
 

Taula 22: Parc mòbil de Molló. Període 1992-2004 
Any Total 
1995 256 
1996 254 
1997 267 
1998 267 
1999 281 
2000 299 
2001 300 
2002 298 
2003 305 
2004 309 
2005 315 

Font: Ajuntament de Molló 
 
 
 
 
Com es pot observar en la taula precedent i 
en el gràfic, el parc mòbil de Molló en la 
última dècada ha experimentat un creixement 
continuat de les unitats d’automòbils. Segons 
dades de l’institut d’Estadística de Catalunya, 
els turismes i els camions i furgonetes, són 
els automòbils que més han augmentat en 
nombre. 
 
 
 
 
 

       Figura 53 : Evolució Parc Mòbil. Molló. Període 1992-2004 
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L’Índex de motorització ens indica quants vehicles hi ha en una població per cada 1.000 habitants. En la 
següent taula es pot observar un increment constant de l’Índex al llarg del anys. L’any 2005, l’Índex de 
motorització de Molló era de 954,54 vehicles/1.000 hab. Per tant, quasi s’arriba a la xifra d’1 vehicle per 
habitant, incloses les persones sense carnet o sense l’edat mínima per conduir. 
 

Taula 23: Índex de motorització. Molló. Període 1991-2004 
 Per 1000 habitants 

Any Turismes Motocicletes Camions i 
furgonetes Total 

1991 412,87 99,2 142,09 656,84 
1992 403,27 98,09 149,86 653,95 
1993 409,34 96,15 162,09 675,82 
1994 418,08 87,57 175,14 689,27 
1995 410,76 90,65 186,97 696,88 
1996 453,45 93,09 210,21 765,77 
1997 462,46 96,1 210,21 780,78 
1998 470,41 91,72 224,85 801,78 
1999 488,17 97,63 248,52 849,11 
2000 448,98 96,21 253,64 813,41 
2001* -- -- -- 890,21 
2002* -- -- -- 889,55 
2003* -- -- -- 891,81 
2004* -- -- -- 914,2 
2005* -- -- -- 954,54 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
*Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament 
de Molló 

 
 
3.4.2.2. Xarxa viària 
 
La mobilitat motoritzada del nucli urbà de Molló s’estructura principalment a partir de la carretera C-38, 
que transcorre per l’exterior del nucli de Molló. Per accedir amb cotxe al nucli urbà es fa per una branca 
de la carretera, que alhora fa de carrer principal de la població, estructurant la mobilitat interna de la 
població. 
 
 
El relleu de la Vall, la situació del nucli de Molló, i el 
pas de la carretera C-38 pròxima al nucli urbà 
determina les característiques i la mobilitat 
motoritzada en la població de Molló. 
 
La resta carrers de la població, vertebren la mobilitat 
del nucli a nivell intern. Ja s’ha dit que la carretera a 
Molló, alhora, té la funció de carrer principal. Donat 
que la població és petita i hi ha pocs carrers, els 
desplaçaments interns es poden fer a peu. 
 
 
La resta de nuclis urbans independents del municipi 
de Molló (Can Solà, La Ginestona, Espinavell, 
Graells, Moixons, Fabert, Favars i el Riberal), inclòs 
el mateix Molló, en la seva majoria són petites 
agrupacions de cases més o menys disperses. Donat 
el seu caràcter històric, no s’ha tingut en compte la 
mobilitat dels seus habitants i visitants. 
 
 
Segons l’Ajuntament l’estat de les principals carreteres és, en general, bo. De totes maneres, cal arranjar 
els dos primers quilòmetres de la carretera que uneix Camprodon i Molló. Està previst dur a terme 
aquesta actuació pròximament. 
 

Figura 54: Principals Eixos viaris del nucli urbà de 
Setcases 

 
 
Font: Elaboració pròpia; Hipermapa; Atles electrònic de 
Catalunya. Departament d’Obres Púbiques i Política 
Territorial. 

Crta. C-38 
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3.4.2.3. Mobilitat obligada interna 
 
La mobilitat obligada per desplaçament per residència – treball, es representa en la següent taula. 
 

Taula 24: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. Molló. Any 2001 
Sexe 

 Total Homes Dones 

Desplaçaments dins 84 44 40 
Desplaçaments a fora 88 56 32 
Desplaçaments des de fora 15 12 3 
Total generats 172 100 72 
Total atrets 99 56 43 
Diferència atrets/generats -73 -44 -29 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Dels 271 desplaçaments diaris que es van generar l’any 2001 per motius de treball, 40 realitzaven un 
desplaçament diari, mentre que 48 en realitzaven dos o més. 34 persones declaren que no es desplacen. 
 
D’aquests, 84 desplaçaments tenien origen i final el municipi de Molló, 88 tenien l’inici a Molló i final un 
altre municipi. Per últim en 15 viatges, el seu destí final era Molló. Així, la diferència entre els 
desplaçaments atrets i els generats és negativa. Es generen més desplaçaments que no s’atreuen (-73 
desplaçaments). 
 
La mobilitat obligada per desplaçament residència – estudi, per sexe, de la població major de 16 anys o 
més de Molló, a l’any 2001 es presenta en la següent taula. 

 
Taula 25: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. Molló. Any 2001 

Sexe 
 Total Homes Dones 

Desplaçaments dins 1 0 1 
Desplaçaments a fora 14 5 9 
Desplaçaments des de fora 0 0 0 
Total generats 15 5 10 
Total atrets 1 0 1 
Diferència atrets/generats -14 -5 -9 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Dels 16 desplaçaments diaris que es van realitzar per anar al lloc d’estudi, 4 d’aquests realitzaven un 
únic desplaçament diari, mentre que cap persona en realitzava dos o més al dia. 11 persones declaren 
que no es desplacen. 
 
D’aquests, 1 desplaçament era intern, 14 tenien l’inici a Molló i final un altre municipi i en cap 
desplaçament el seu destí era Molló. Així, la diferència entre els desplaçaments atrets i els generats és 
negativa, es generen més desplaçaments que no s’atreuen (-14 desplaçaments). 
 
Els desplaçaments es realitzen amb diferents mitjans de transport, hi ha diferències en l’ús del transport 
segons si es fa servir per anar a treballar o per raons d’estudi, les següents taules ens mostren aquestes 
diferències i l’ús que es fa dels servies de transport públic. 
 

Taula 26: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. Mitjans de transport. Molló. Any 2001 
Mitjans de transport 

 
Només 

Individual 
Només 

Col·lectiu 
Només 
altres 

Individual i 
Col·lectiu 

Individual i 
altres 

Col·lectiu i 
altres 

Desplaçaments dins 29 0 1 0 0 0 

Desplaçaments a fora 52 0 0 0 0 0 
Desplaçaments des de fora 15 0 0 0 0 0 
Total generats 81 0 1 0 0 0 

Total atrets 44 0 1 0 0 0 

Diferència atrets/generats -37 0 0 0 0 0 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Taula 27: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi. Mitjans de transport. Molló. Any 2001 

 Mitjans de transport 

 
Només 

Individual 
Només 

Col·lectiu 
Només 
altres 

Individual i 
Col·lectiu 

Individual i 
altres 

Col·lectiu i 
altres 

Desplaçaments dins 0 0 0 0 0 0 
Desplaçaments a fora 3 1 0 0 0 0 
Desplaçaments des de fora 0 0 0 0 0 0 
Total generats 3 1 0 0 0 0 
Total atrets 0 0 0 0 0 0 
Diferència atrets/generats -3 -1 0 0 0 0 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Aquestes dues taules ens indiquen que la raó majoritària per agafar el cotxe, és el treball, ja que 
comparativament els que es desplacen per raons d’estudi agafen molt menys el cotxe particular i fan 
servir més el transport col·lectiu. Cap persona agafava a l’any 2001 el transport públic col·lectiu per 
desplaçar-se fins al lloc de treball. 
 
 
3.4.3. Transport públic 
 
La Xarxa de transport públic del municipi de Molló no és bona. Aquesta consta, únicament, d’una línia 
d’autobusos interurbans que connecten Molló amb Camprodon. A Camprodon es pot enllaçar amb 6 
línies més d’autobusos amb destinació del Ripollès, Garrotxa, Gironès, Osona, Pla de l’Estany, Vallès 
Occidental i Barcelonès. 
 
Aquesta línia en principi funcionava com una línia a la demanda, com passa en altres municipis del 
Ripollès, però amb el temps s’ha convertit en una línia regular. 
 
A continuació es detalla aquesta línia d’autobús del municipi de Molló. 
 

Taula 28: Línies d’autobusos interurbans amb parada a Molló. 
Línia Nom línia Recorregut Empresa 

2152 Camprodon - Molló Camprodon, Solans, Molló TEISA 
Font: Autobusos Interurbans. Guia de la mobilitat. Generalitat de Catalunya i el Periódico 
de Catalunya. 

 
 
Els horaris de la línia són els següents: Divendres surt a les 9:30 del matí i torna de Camprodon a les 
13:30. Així, segons l’Ajuntament, és una línia poc utilitzada, ja que l’horari limita el seu ús. 
 
Per poder agafar algun altre tipus de transport públic s’ha d’anar amb vehicle privat (no hi ha cap llicència 
de taxi a Molló) fins a alguna població de la comarca que tingui parada d’autobús o, en el cas de Ripoll, 
també es pot agafar el ferrocarril. 
 
El transport escolar està assegurat amb diferents línies i parades, en les següents taules, es pot veure 
l’utilització i els recorreguts del transport escolar al municipi de Molló. 
 

Taula 29: Serveis de transport escolar al ripollès (curs 2003-2004). Molló 
Itinerari Empresa 

Molló – IES dr. Robert (Camprodon) TEISA 
Font: Projecte de millora dels serveis de transport públic al Ripollès. Ripollès Desenvolupament 

 
Segons el projecte de millora dels serveis de transport públic del Ripollès, l’avaluació de Molló en quan a 
transport públic, és molt deficient. 
 
 
3.4.4. Mobilitat no motoritzada 
La gran majoria de desplaçaments intraurbans que es realitzen es fan amb mitjans no motoritzats, 
sobretot a peu. Per tant, és important l’adaptació dels nuclis urbans a les necessitats dels vianants i la 
priorització d’aquests en la mobilitat municipal. 
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Una alternativa a la mobilitat motoritzada és la bicicleta, que s’utilitza per desplaçaments mitjans, alhora 
de practicar esport. La bicicleta, com a mitjà de transport, és una modalitat que va a l’alça: és econòmica, 
sostenible i saludable. 
 
 
3.4.4.1. Xarxa de carrils bici 
 
La comarca del Ripollès té un Centre BTT (Bicicleta Tot Terreny), que consta d’un centre de recepció a 
Sant Joan de les Abadesses, 4 punts d’informació i 10 itineraris de diferents dificultats. 
 
Pel municipi de Molló no hi passa cap ruta del centre BTT del Ripollès. 
 
Per altra banda, el Consorci Ripollès 
Desenvolupament i la Diputació de Girona, han creat 
una xarxa d’itineraris per BTT’s, amb un Punt 
d’Acolliment a Sant Joan de les Abadesses i diferents 
punts d’informació. Aquesta xarxa consta de 19 rutes 
amb 4 nivells de dificultat. A Molló hi transcorre una 
d’aquestes rutes, la número 11: Cap a Coll, 
considerada de nivell molt alt. 
 
Hi ha altres rutes senyalitzades en el municipi de 
Molló, des del portal internet www.elripolles.com, 
s'assenyala 1 itinerari, la ruta 1: La Presta - Mines de 
Costabona. 
 
No es té constància de cap xarxa urbana de carrils 
per a bicicletes, més enllà dels itineraris que passen 
pels diferents nuclis urbans del municipi. 
 
 
3.4.4.2. Prioritats de pas als vianants 
 
En tot el nucli urbà de Molló, no hi ha cap zona marcada amb prioritat exclusiva per a vianants. En la 
majoria de carrers del nucli de Molló és possible circular amb cotxe, malgrat que n’hi ha on no es pot, ja 
que els carrers són massa estrets, amb escales i pendents fortes.  
 
Segons els carrers, l’espai per les persones i els automòbils és compartit. La major part dels carrers del 
centre estan cimentats, i no tenen voreres, ja que aquests carrers no van estar dissenyats per a una 
circulació compartida. Al carrer principal si que hi ha voreres, però les característiques d’aquestes, que 
en gran part són molt estretes, fa que no sigui possible caminar per elles. 

Figura 55: Ruta per BTT: La Presta – Mines de 
Costabona. 

Font: http:www.valldecamprodon.org 
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   Figura 57 : Carrer de Molló 

 
Font: Elaboració pròpia 

    Figura 56 : Carrer de Molló 

 
Font: Elaboració pròpia 
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B. Diagnosi estratègica 
 
3.4.5. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 

 XARXA DE CARRETERES SUFICIENT I EN GENERAL EN BON ESTAT 
 
Pel municipi de Molló hi transcorre la carretera C-38, que connecta Molló amb municipis com 
Camprodon, Sant Pau de Segúries i Sant Joan de les Abadesses. Aquesta carretera segueix cap al nord 
del nucli de Molló, fins a la frontera de França. La carretera GIV5225, connecta la carretera C-38 amb el 
nucli urbà d'Espinavell. 
 
El fet de que el Ripollès sigui una comarca de Muntanya, i concretament que Molló, estigui situat a 
l’interior de la Vall de Camprodon, fa que les connexions viàries entre els diferents nuclis i altres 
comarques veïnes, siguin dificultoses. A més, se li ha d’afegir que no hi ha alternatives viàries alhora de 
desplaçar-se amb vehicle privat, per les característiques morfològiques i la quantitat de persones 
residents a la Vall. Només hi ha la carretera C-38 fins a Camprodon i la C-26/C-38 fins a Sant Joan de 
les Abadesses i Ripoll. 
 
Així, el temps que es necessita per anar des de Molló a diferents capitals catalanes és alt. 
 

La següent taula ens indica el temps de desplaçament que s'utilitza diàriament per anar a treballar. S'ha 
de tenir en compte que la majoria de desplaçaments per raons de feina es realitzen a municipis de la 
comarca (Camprodon). Així, el tems de desplaçament disminueix en comparació a la taula anterior. 
Les actuacions que en els últims anys s’estan duent a terme en les carreteres del Ripollès i les noves 
infrastructures projectades (millores a la carretera GIV-5264, variant de Sant Jan de les Abadesses, etc), 
fan que la mobilitat en la comarca i en el municipi hagi millorat i, alhora, ha millorat la qualitat d’aquestes 
vies.  
 
Per altra banda, les intensitats de pas de vehicles no són altes comparades amb altres carreteres de la 
comarca i de la resta de Catalunya. Però, s’observa que hi ha certa estacionalitat en la intensitat de 
trànsit de les carreteres, donada per l’oferta turística de la comarca. 
 
 

 ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ ALT 
 
Si es compara amb altres àmbits territorials, s’observa que l’índex de motorització del municipi de Molló 
és molt més elevat que l’índex mitjà de la comarca, província de Girona i Catalunya. La qual cosa indica 
que s’ha d’anar molt en compte, ja que la tendència general és que aquest índex augmenti any rere any. 
Això vol dir que en els pròxims anys (2-5 anys), es pot arribar a la xifra d’un cotxe per habitant. Aquest fet 
seria perillós, donades les característiques del municipi i de la comarca. 
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 TRANSPORT PÚBLIC AL MUNICIPI DEFICIENT 
 
Al municipi de Molló tan sols hi ha una línia regular d’autobús comarcal, que comunica el municipi amb 
Camprodon. Anteriorment, aquesta línia formava part del transport col·lectiu a la demanda, però mica en 
mica s'ha anat transformant amb un servei regular. 
 
Per altra banda, no hi ha cap llicència de taxi del municipi. 
 
Si es relaciona aquesta dada amb l’enquesta de mobilitat obligada (2001, Institut d’Estadística de 
Catalunya), on s’observa que la majoria de desplaçaments a l’hora d’anar a treballar (per raons d'estudi a 
l'any 2001 1 persona utilitzava el transport privat), es realitzen en transport privat (cap persona, a l’any 
2001, utilitzava el transport col·lectiu), s’arriba a la conclusió que és necessari millorar l’oferta de 
transport públic al municipi i reforçar-ho amb campanyes informatives per fomentar-lo. En definitiva, cal 
potenciar un canvi en la mobilitat personal, però sempre des de la potenciació dels serveis de transport 
públic. 
 
El transport escolar es realitza sense problemàtiques, ja que hi ha 1 línia regular de transport que 
connecta Molló amb IES Dr. Robert. 
 
 

 LA XARXA DE CARRIL BICI DESTINADA AL LLEURE ÉS CORRECTE 
 
La xarxa de carril bici que s’ofereix en el municipi de Molló és correcte i dedicada exclusivament al lleure, 
com un incentiu turístic més. Es fa notar la poca varietat d’itineraris per bicicletes tot terreny, ja que 
poblacions veïnes tenen una xarxa de rutes molt complerta. També s’ha de dir que la xarxa és comarcal i 
no municipal. 
 
Donades les característiques de la població (petita i compacte), l’orografia del municipi i que és dificultós 
fer els desplaçaments entre els diferents nuclis de la comarca amb bici a causa del relleu, no és 
necessària la creació de carrils urbans i interurbans pels desplaçaments diaris en bicicleta. 
 
 

 NO HI HA ADAPTACIÓ DELS CARRERES A PERSONES MOBILITAT REDUÏDA 
 
No s’han facilitat dades sobre les adaptacions dels diferents espais a les Persones de Mobilitat Reduïda. 
Aquest fet ens pot donar a entendre que no s’ha plantejat aquesta problemàtica a Molló. Aquest fet pot 
comportar que no es duguin a terme Plans d’Adaptació, per ignorància de la problemàtica. 
 
Per l’observació directa que s’ha fet pel present estudi, es pot dir que en general no hi ha cap planificació 
d’adaptació dels espais públics per a persones amb mobilitat reduïda, tot i que en alguns carrers de la 
població, la mobilitat d’aquestes persones pot ser relativament fàcil, ja que no hi ha diferenciació entre 
l’espai dels vianants i dels vehicles. No hi ha barreres arquitectòniques en les voreres, però, en certa 
mesura, aquest fet pot ser perillós, al compartir usos els vianants i els vehicles a motor. 
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3.4.6. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- La carretera C-38, presenta un bon estat, i és suficient per la població resident a la Vall 

- Hi ha trams de la carretera que s’estan arreglant 

- Carreteres amb risc d’accidentalitat baix 

- Les característiques dels sectors nous de Molló, al llarg de la carretera d’entrada a la 
població, fan que hi pugui haver una separació entre l’espai per a vianants i la dels vehicles

- En alguns carrers no es pot circular amb cotxe 

- Hi ha una línia regular d’autobús de transport col·lectiu  

- El transport col·lectiu a la demanda s'ha transformat en un línia regular 

- Xarxa de senders i carrils bici correcte, sobretot de recorreguts esportius i turístics 

- Nucli urbà compacte i petit 

 

Punts febles 

- Les Característiques del municipi compliquen la construcció de noves vies de comunicació 
per millorar la mobilitat interna i intermunicipal 

- Hi ha trams de la carretera C-38, que necessiten un condicionament 

- Hi ha petits despreniments de roques en alguns trams de la carretera Camprodon a Molló 

- El sistema de transport usat majoritàriament és el vehicle privat 

- Augmenten en nombre els desplaçaments amb vehicle privat per raons de treball 

- Nul ús del transport col·lectiu, sobretot per anar a treballar 

- El nombre de trajectes diaris del transport públic és insuficient 

- No hi ha cap llicència de taxi en el municipi 

- Índex de motorització del municipi molt superior als nivells comarcals, provincials i català 

- En un període de 2 a 5 anys es pot arribar a un vehicle per habitant de Molló 

- No es tenen dades d’adaptació dels diferents espais per a persones amb mobilitat reduïda 

 

Oportunitats 

- S’estan desenvolupant actuacions en la comarca, de millora de la mobilitat, a partir del Pla 
Comarcal de Muntanya del Ripollès 

- Donat el marc geogràfic en que està situat el municipi de Molló es poden crear noves rutes 
per BTT, la qual cosa augmentaria una mica més l’atractiu turístic del municipi 

 
Amenaces 

- L’estacionalitat del turisme, fa que les carreteres presentin intensitats més elevades. Per 
tant, dificulten la mobilitat i augmenta el risc d’accident 
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3.5. Balanç de l’aigua 
 
A. Memòria descriptiva 
 
 
En aquest apartat s’aborda la totalitat dels aspectes relatius a la gestió de l’aigua en el municipi, des de 
la seva captació i el seu ús fins al seu abocament final. 
 
 
3.5.1. Abastament d’aigües 
 
Al municipi de Molló el subministrament d’aigua es realitza mitjançant una única xarxa d’abastament 
d’aigua que dóna servei als 299 usuaris registrats (4 dels quals tenen ús industrial). 
 
En el cas de Molló, l’empresa subministradora de l’aigua potable és el propi Ajuntament. Aquest, també 
s’encarrega de gestionar la xarxa municipal. Cal destacar que als veïnats del Riberal, Moixons, Can Solà, 
els Graells i Fabert l’abastament es fa mitjançant pous o fonts pròpies. 
Properament, es realitzarà una nova obra de captació, conducció i dipòsit d’aigua potable al veïnat de 
Ginestosa, que serà finançada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat, la Diputació de Girona i 
l’ajuntament de Molló. 
Existeixen petits problemes de subministrament en períodes estivals i anys d’aridesa general, sobretot, 
degut a l’augment de la demanda d’aigua per part dels habitants i les segones residències. 
 
Actualment, l’abastament d’aigua del nucli de Molló es realitza des d’una única font, la font de l’Espatllat i 
previ al seu subministrament, l’aigua s’acumula en un dipòsit. Al nucli d’Espinavell l’abastament es 
realitza a través de la font de Dous. Aquesta aigua també s’acumula en un dipòsit. 
 
Els dipòsits de subministrament d’aigua potables són: el del nucli de Molló, el dipòsit d’Espinavell i el 
dipòsit de Favars. 
 
La xarxa d’aigua municipal està diferenciada segons el tipus d’usuari. Es diferencia entre els usuaris 
domèstics, els usuaris industrials i els usuaris de serveis. En funció de la categoria de l’usuari, aquests 
han de pagar uns impostos diferents a l’Ajuntament, segons l’ús de l’aigua que fan. 
 
 
3.5.1.1. Estat dels aqüífers, captacions, potabilització, distribució i subministrament 
d’aigua 
 
Al nucli de Molló hi ha un important número de fonts. Però, a l’interior del nucli urbà, només n’hi ha una, 
la font de l’Espatllat que es troba connectada a la xarxa d’abastament municipal. De la resta de fonts (la 
de Can Masó, la font Vella, la font de la Teula i la font d’en Tonet) se’n fa ús públic.  
 
Al llarg del terme municipal de Molló s’hi poden trobar més fonts, com la font de la Pega, la font del 
Galàpet, la font de la Pietat, la font de les Vernedes o les fonts d’Espinavell, entre d’altres. 
 
Les fonts de l’interior del municipi, no presenten problemes de subministrament, però entre les que hi ha 
repartides pel terme municipal algunes tenen problemes en determinades èpoques de l’any. 
 
Com s’ha indicat anteriorment, la principal captació d’aigua presenta algun petit problema en períodes 
estivals, quan s’accentua la sequera i en períodes hivernals, degut a les glaçades. Tanmateix, en 
aquestes èpoques és quan augmenta la demanda de cabal d’aigua, tant per part de la població resident 
com de l’elevat nombre de segones residències i serveis turístics.  
 
S’estima que hi ha un consum municipal total de 27.699 m3/anuals (any 2004), que s’abasta de la xarxa 
d’aigua potable del municipi. 
Hi ha altres consums en el municipi que no s’abasteixen de la xarxa municipal. En aquests casos, el 
cabal d’aigua prové de pous i fonts pròpies. 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, la captació, potabilització, distribució i subministrament de l’aigua 
potable del nucli de Molló, la realitza el propi Ajuntament. 
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3.5.1.2. Qualitat de l’aigua d’abastament 
 
La normativa bàsica d’aplicació en el servei d’abastament d’aigua potable és a nivell estatal i està inclosa 
en el Real Decret 140/2003 de 7 de febrer, BOE número 45 de 21.02.03, d’harmonització amb la 
Directiva 98/83/CE de 3 de novembre. En aquesta normativa es fixa que totes les aigües destinades a 
consum humà han de satisfer els criteris de qualitat de l’annex I, completats amb proves analítiques i 
utilitzant les metodologies dels annexos IV i V. Aquesta normativa deroga el RD 1138/1990 de 14 de 
setembre i fixa les normes tècnicosanitàries per a la captació, tractament, distribució i control de qualitat 
de les aigües de consum públic. 
 
El RD 140/2003 fixa en diversos annexos els (1) paràmetres i valors paramètrics que han de complir les 
aigües potables: 
Annex A.- Paràmetres microbiològics. 
Annex B.- Paràmetres químics que es controlen, segons les especificacions del producte. 
Annex C.- Paràmetres indicadors. 
Annex D.- Radioactivitat. 
 
Així com (2) les normes UNE-EN de substàncies utilitzades en el tractament d’aigua de consum humà, 
(3) dades dels laboratoris de control de la qualitat de l’aigua de consum humà, (4) els mètodes d’assaig: 
A.- Paràmetres pels quals s’especifica els mètodes d’assaig 
B.- Paràmetres pels quals s’especifiquen les característiques dels resultats 
C.- Paràmetres pels quals no s’especifica cap mètode d’assaig 
 
i (5) la periodicitat i nombre mínim de mostres de cada sistema d’abastament, segons el nombre 
d’habitants abastats. 
 
Les empreses subministradores han de dur a terme les corresponents analítiques de l’aigua 
d’abastament, atenent als criteris fixats per la legislació vigent per a la seva població, tot oferint les 
garanties sanitàries pertinents. 
 
L’estudi i anàlisi de la qualitat de l’aigua d’abastament del municipi s’ha dut a terme en base a les proves 
analítiques facilitades per l’Ajuntament de Molló. Tot i que la gestió de l’aigua és de titularitat de 
l’ajuntament, les analítiques de les aigües s’encarreguen a l’empresa ACONSA, la qual les ralitza 
periòdicament a cadascuna de les captacions. Concretament es fan les analítiques 4 vegades a l’any, a 
cadascun dels tres dipòsits de la població. 
 
A grans trets es tracta d’una aigua de bona qualitat, en tant que els paràmetres habituals es troben dins 
la normalitat, tal i com es mostra a continuació. En la taula s’han incorporat els nivells guia i les 
concentracions màximes admissibles. 

 
Taula 33: Qualitat de l’aigua a Molló 

Paràmetre Unitats Dipòsit nucli Dipòsit Espinavell Dipòsit PAVARS CMA 

Bactèries Aeròbies mesòfiles u.f.c./ml < 10 10 < 10 100 

Coliforms totals u.f.c./ml 0 1 1 0 

E-coli u.f.c./ml 0 0 0 0 

Clostridium perfringens u.f.c./ml 0 0 0 0 

Conductivitat aigua µS/cm 130 30 80 2.500 

pH - 7 6,5 6,5 6,5 a 9,5 

Terbolesa UNT Inferior a 0,01 < 0,01 < 0,01 8 

Olor - inapreciable inapreciable inapreciable inapreciable

Color mg/l SiO2 2 < 1 < 1 15 

Clor lliure mg/L 1 0,28 0,41 1 

Amoníac mg/L 0,02 0,02 0,02 0,5 

Ferro µg/L < 50 60 < 60 200 

Alumini µg/L 11,59 6,79 3,0 200 

Font: Ajuntament de Molló; a partir de les analítiques realitzades per SOREA. 
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3.5.1.3. Usos i consums d’aigua per sectors 
 
Pràcticament la totalitat del consum d’aigua del municipi de Molló es fa a partir de l’aigua potable de la 
xarxa. Tot i això, també existeixen algunes captacions particulars. 
 
Els pous particulars es destinen, majoritàriament, a l’ús agrícola i ramader, però en alguns veïnats també 
són utilitzats amb finalitats domèstiques. 
 
Les aigües superficials del Riu Ritort són utilitzades pel reg agrícola i per a la producció d’energia 
hidroelèctrica. 
 
Pel que fa als abonats a la xarxa d’aigua potable, el seu nombre total era de 299 a l’any 2004, els quals 
es diferenciaven en domèstics, industrials, serveis i municipals. En total, al municipi de Molló hi havia 295 
abonats domèstics i 4 abonats industrials. 
 
A l’any 2004, es varen consumir un total de 27.699 m3 d’aigua al conjunt del municipi. 
 
Cal destacar l’elevat nombre de segones residències del municipi –gairebé un 50 %- que en períodes 
molt concrets eleven considerablement el consum d’aigua. 
 
 
3.5.1.4. Fonts. Localització i qualitat de les aigües 
 
Al municipi de Molló hi ha un important número de fonts, tot i que no existeix un recompte total. Algunes 
d’aquestes fonts es troben al mateix nucli de Molló, mentre que la resta estan a les seves rodalies, en 
paratges naturals d’elevat interès turístic. 
 
Dins el mateix nucli urbà trobem la font de Can Masó, la font Vella, la font de la Teula i la font d’en Tonet. 
Ja dins de la resta del terme hi ha la font de la Pega, la font del Galàpet, la font de la Pietat, la font de les 
Vernedes i les fonts d’Espinavell, entre altres. 
 
De les fonts del nucli de Molló, només una està connectada a la xarxa d’aigua municipal i, per tant, es pot 
garantir que disposa d’aigua de qualitat mitjana o alta, mentre que de la resta de fonts no se’n garanteix 
la seva potabilitat degut a la manca d’analítiques. 
 
 
3.5.1.5. Pous. Localització i usos 
 
A part de les captacions municipals, alguns dels habitants de Moll, disposen de captacions d’aigua 
pròpies. En total, al municipi hi ha quatre captacions registrades a l’ACA, tot i que pot ser que n’hi hagi 
més i que no estiguin registrades oficialment. Pel que fa a les captacions legalitzades, es destinen a ús 
agrícola, ramader i domèstic. Cal destacar una captació destinada a la producció d’energia hidroelèctrica. 
 
A la següent taula, s’indiquen les característiques de les captacions registrades a l’ACA: 
 

Taula 34: Dades de l’inventari de punts d’aigua del Registre d’Aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua en les quals figura el 
volum d’aigua concedit. 

Ús Hidroelèctrica Reg/ Domèstic/ Ramader Reg Agrícola 

Número de captacions 2 1 1 

Volum total 200 l/s 0,129 l/s 2,6 l/s 

Font: Agència Catalana de l’Aigua 
 
Totes les captacions es troben a la conca del riu Ter. Les dues captacions industrials permeten l’obtenció 
de més de 15 kW, a partir de dos salts d’aigua amb un salt màxim de 9,5 metres. 
 
D’una de les captacions destinada a la producció hidroelèctrica, de la qual n’és titular Fluid Elèctric 
Camprodon, SL, se’n desconeix quin és el cabal utilitzat. 
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3.5.2. Aigües residuals 
 
L’ens responsable del sanejament a Catalunya va ser, fins l’any 1998, la Junta de Sanejament, entitat 
adscrita al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Actualment ho és l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 
 
El sanejament de Molló s’emmarca, com el de la totalitat de municipis de Catalunya, en el Pla de 
Sanejament de Catalunya (D. 337/1982, de 27 d’abril), recolzat per altres normatives d’àmbit territorial 
com el D 16/1984, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Pla de Sanejament corresponent a l’àmbit territorial 
“zones 2 i 3” i el seu règim econòmico-financer. 
 
El Decret Legislatiu 1/1988 de 28 de gener aprova la refosa dels preceptes de la Llei 5/1981, de 4 de 
juny, i la Llei 17/1987, de 13 de juliol, en un text bàsic únic. 
 
Hi ha altres normatives vigents a Catalunya que no arriben a afectar al municipi de Molló, com poden ser 
el Decret 328/1988 d’11 d’octubre, d’aqüífers protegits, o el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de 
designació de zones vulnerables a la contaminació per nitrats. Aquests dos aspectes, per bé que no 
contemplats des del punt de vista legal, són i/o poden arribar a ser problemàtics en el futur. 
 
Finalment, el Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües 
residuals, afecta als particulars i activitats econòmiques que aboquen les seves aigües directament al 
domini públic hidràulic. 
 
 
3.5.2.1. Els abocaments 
 
A Molló els abocaments d’aigües residuals es realitzen directament al domini públic hidràulic, 
l’autorització dels quals és competència de l’Agència Catalana de l’Aigua. Tot i això, algunes cases i 
masies aïllades disposen de fosses sèptiques. 
 
Aquest fet és degut a la manca d’una estació depuradora per al tractament de les aigües residuals del 
nucli principal. Cal indicar que el veïnat de Favàs disposa d’una xarxa de sanejament independent, amb 
una depuradora pròpia. 
 
Actualment, hi ha un projecte de l’Agència Catalana de l’aigua per a la instal·lació d’una depuradora per 
tractar les aigües del nucli de Molló. En principi, s’havia plantejat unir la depuradora de Favàs amb la 
projectada a Molló, però, finalment s’ha desestimat i seran col·lectors independents. 
No obstant, altres nuclis força habitats com és el cas d’Espinavell hauran de continuar abocant les seves 
aigües residuals al riu, al no estar prevista la connexió d’aquests nuclis amb la depuradora projectada. 
 
Alhora, cal destacar que algunes cases i masies aïllades disposen de fosses sèptiques. 
 
 
3.5.2.2. El sistema de clavegueram 
 
El sistema de sanejament del nucli de Molló i d’Espinavell està constituït per una xarxa de col·lectors que 
recullen les aigües residuals i pluvials dels diferents habitatges i establiments del municipi, les quals són 
conduïdes fins a la llera del riu. 
 
La xarxa de sanejament i col·lectors de Molló és mantinguda per l’Ajuntament, i recull les aigües 
domèstiques i industrials del municipi, sense separació entre elles. Alhora, tampoc hi ha cap tram on es 
realitzi la separació entre les aigües residuals i les pluvials. 
 
 
3.5.2.3. Caracterització i tractament de les aigües residuals 
 
El municipi de Molló no disposa de cap tractament de les aigües residuals previ al seu abocament al riu 
(excepte en el nucli de Favàs). Les aigües plujanes i les aigües residuals es barregen i s’aboquen 
conjuntament a la llera del riu. 
 
Per al període 2006-2008, segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), està prevista la construcció d’una 
Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del nucli de Molló.  
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La nova depuradora s’ubicarà al veïnat del Riberal, molt a prop d’on avui desguassa la xarxa de 
clavegueram de Molló. Aquesta, tractarà les aigües residuals que es generin a la població de Molló, per 
després retornar les aigües netes al riu Ritort. Així doncs, i quan aquesta depuradora entri en 
funcionament, el 85% de les aigües residuals seran tractades i reutilizables, ja que tant sols les aigües 
dels nuclis d’Espinavell, Fabert i dels masos disseminats quedaran sense sanejar. 
 
L’ens gestor indicatiu d’aquesta depuradora serà el Consell Comarcal del Ripollès. 
 
 
3.5.3. Aigües plujanes 
 
El municipi de Molló no disposa de cap tractament ni de cap dipòsit municipal d’acumulació per a les 
aigües plujanes. Les aigües plujanes de tot el nucli urbà, es barregen amb les aigües negres i s’aboquen 
directament al riu. 
 
La barreja de les aigües plujanes amb les aigües negres previ al seu abocament a llera, permet disminuir 
la concentració de la càrrega contaminant de les aigües negres, al quedar més diluïdes. 
 
 
3.5.4. Recs urbans 
 
En el municipi de Molló hi ha un total de tres recs urbans, un a la Plaça de la Comunicació, l’altra a la 
Plaça Migjorn i l’últim es troba situat a la Zona Esportiva Municipal. 
 
Aquests recs passen per l’interior del municipi de Molló i, normalment, porten poc cabal d’aigua o estan 
pràcticament secs. En canvi, en períodes de pluges, porten grans quantitats d’aigua, però no causen cap 
perill per a la població. 
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B. Diagnosi estratègica 
 
3.5.6. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 
 

 AL NUCLI DE MOLLÓ SUBMINISTRA L’AIGUA POTABLE A LA POBLACIÓ AMB UNA ÚNICA 
XARXA D’ABASTAMENT  

 
L’abastament d’aigua al nucli de Molló es realitza des d’una única font, la font de l’Espatllat. Altres nuclis 
del municipi com Espinvell disposen d’altres fonts per al seu abastament. Previ a la seva distribució, 
l’aigua captada s’acumula en dipòsits de subministrament. 
 
 

 A MOLLÓ EXISTEIXEN NOMBROSES FONTS PÚBLIQUES  
 
Al municipi de Molló hi ha un important número de fonts, tot i que no existeix un recompte total. Algunes 
d’aquestes fonts es troben al mateix nucli de Molló, mentre que la resta estan a les seves rodalies, en 
paratges naturals d’elevat interès turístic. 
 
 

 L’AIGUA QUE ES SUBMINISTRA A MOLLÓ PRESENTA BONA QUALITAT 
 
En el municipi no s’han realitzat mostrejos de la qualitat dels aqüífers, donat que l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) només disposa d’una estació en tota la comarca del Ripollès, situada al municipi de Les 
Llosses. 
 
La font del nucli de Molló, està connectada a la xarxa d’aigua municipal i, per tant, disposa d’aigua de 
bona qualitat, mentre que a la resta de fonts no se’n garanteix la seva potabilitat degut a la manca 
d’analítiques. 
 
 

 A LA XARXA D’AIGUA MUNICIPAL DE MOLLÓ HI HA DIFERENTS TIPUS D’USUARIS  
 
Al nucli de Molló el subministrament d’aigua es realitza mitjançant una única xarxa d’abastament d’aigua 
que dóna servei a tots els usuaris registrats. 
 
La xarxa d’aigua municipal, està diferenciada pel tipus d’usuari, havent-hi els usuaris domèstics i els 
usuaris industrials. En funció de la categoria de l’usuari, aquests han de pagar uns impostos diferents a 
l’Ajuntament per l’ús que en fan de l’aigua. 
 
Destaca la presència d’un important nombre de segones residències que en determinats períodes de 
l’any eleven considerablement el consum d’aigua del municipi. 
 
 

 MOLLÓ NO DISPOSA D’UNA ORDENANÇA ESPECÍFICA PER A L’ÚS DEL SISTEMA DE 
SANEJAMENT 

 
A Molló no existeix cap ordenança municipal d’ús del sistema de sanejament que contempli la forma en 
què s’ha de realitzar la connexió, les limitacions dels abocaments, la qualitat que ha de tenir l’afluent així 
com les inspeccions i sancions que se’n poden derivar. 
 
 

 CAP HABITATGE DEL MUNICIPI ESTÀ CONNECTAT A LA XARXA DE SANEJAMENT 
 
El sistema de sanejament del nucli de Molló està constituït per una xarxa de col·lectors que recullen les 
aigües residuals i pluvials dels diferents habitatges i establiments del municipi, les quals són conduïdes 
fins a la llera del riu, directament al domini públic hidràulic. L’autorització és competència de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. Tot i això, el nucli de Favàs disposa d’una depuradora pròpia. 
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 MOLLÓ DISPOSA D’UNA XARXA DE SANEJAMENT UNITÀRIA 
 
La xarxa de sanejament i col·lectors de Molló recull les aigües domèstiques i industrials del municipi, 
sense separació entre elles, alhora tampoc hi ha cap tram que realitzi la separació entre les aigües 
residuals i les pluvials.  
 
 

 ESTÀ PREVISTA LA CREACIÓ D’UNA DEPURADORA PEL TRACTAMENT DE LES AIGÜES 
RESIDUALS DEL NUCLI DE MOLLÓ 

 
El municipi de Molló no disposa de cap tractament de les aigües residuals previ al seu abocament al riu 
Ter. 
 
Per al període 2006-2008, segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), està prevista la construcció d’una 
Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) al nucli de Molló.  
 
La nova depuradora s’ubicarà al veïnat del Riberal, molt a prop d’on avui desguassa la xarxa de 
clavegueram de Molló. L’estació depuradora tractarà les aigües residuals que es generin a la població de 
Molló, per després retornar les aigües netes al riu Ritort. Així doncs, i quan aquesta depuradora entri en 
funcionament, el 85% de les aigües residuals seran tractades i reutilitzables, ja que tant sols les aigües 
d’Espinavell, Fabert i els masos disseminats quedaran sense sanejar.  
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3.5.7 Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 
 

Punts forts 

- Molló disposa d’una gran nombre de fonts públiques distribuïdes al llarg de tot el municipi 

- La qualitat de l’aigua potable que es subministra al municipi de Molló és de bona qualitat 

 

Punts febles 

- El municipi de Molló no disposa d’una ordenança específica per l’ús del sistema de 
sanejament 

- No es disposa de xarxa de sanejament per a tot el terme municipal 

- El municipi no disposa d’una xarxa de sanejament separativa d’aigües residuals i d’aigües 
plujanes 

- Els nuclis més grans del municipi no disposen d’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 

 

Oportunitats 

- L’abastament d’aigua potable del municipi es fa a través de diferents fonts depenent del 
nucli 

- L’abastament de la xarxa està diferenciat segons el tipus d’usuari 

- La construcció de la nova EDAR millorarà el sanejament de l’aigua del municipi 

 

Amenaces 

- Les aigües residuals que s’aboquen a la llera del riu contaminen les seves aigües 
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3.6. Contaminació atmosfèrica 
 
A. Memòria descriptiva 
 
La contaminació atmosfèrica és un procés que s'inicia a partir de les emissions a l'aire des de diferents 
focus emissors de contaminants. Aquests contaminants segueixen una dinàmica condicionada pels 
processos de transport i dispersió propis del medi atmosfèric. 
 
Per tant, en analitzar la contaminació atmosfèrica de Molló, cal considerar, d'una banda, les emissions 
(contaminants emesos per una font determinada), i d'altra banda, les immissions (presència de 
contaminants a l'aire que afecten a diferents receptors). 
 
Tot i que en general hi ha una certa correlació entre emissions i immissions, no són necessàriament 
equivalents, ja que es poden donar processos a l'atmosfera que poden transportar, dispersar, concentrar 
o, fins i tot, modificar la naturalesa dels contaminants. 
 
 
3.6.1. Principals focus emissors i estimació de les emissions 
 
Les emissions atmosfèriques són difícils de quantificar, donat que majoritàriament solen ser difuses (per 
exemple, emissions difuses industrials) o bé mòbils (mitjans de transport). 
 
Pel que fa a la classificació, se solen diferenciar les fonts naturals i les fonts antropogèniques. Tot i que a 
escala planetària les fonts naturals contribueixen a la contaminació global en un grau superior que les de 
tipus antropogènic. Per l’abast d’aquest estudi només es prenen en consideració les fonts d’origen humà, 
ja que és sobre aquestes on es pot intervenir a escala local. 
 
D’aquestes fonts, les més remarcables són els mitjans de transport, els processos industrials i les fonts 
domèstiques i de serveis. 
 
 
3.6.1.1. Els mitjans de transport 
 
El trànsit automobilístic representa un dels principals focus emissors de contaminants a l’atmosfera, tant 
per les característiques com per la quantitat de contaminants emesos. D’entre els productes emesos pels 
automòbils, hi destaquen, fruit de la combustió del gas-oil o la gasolina: el monòxid de carboni (CO), els 
òxids de nitrogen (NOx), els fums negres (FN) i alguns metalls pesants com el plom (amb clara reducció 
degut a una major implantació de les gasolines sense plom), entre d’altres. 
 
És molt difícil donar una xifra de combustible consumit pels mitjans de transport dins del terme municipal, 
ja que els elements consumidors són mòbils. 
 
Per les emissions generades pels mitjans de transport, s’hauria de tenir en compte els dos combustibles 
majoritaris utilitzats pels vehicles, que són la gasolina i el gas-oil, ja que els contaminants emesos varien 
en funció del tipus de combustible, així com de la mobilitat del municipi. A la següent taula es mostren els 
factors de conversió que s’haurien d’aplicar per tal d’obtenir les quantitats emeses de cada tipus de 
contaminant. 
 

Taula 35: Emissió de contaminants atmosfèrics del sector transport en funció del tipus de vehicles i de la xarxa viària 
Gasolina Gas-oil < 3,5 t. Gas-oil > 3,5 t. Contaminant 

g/Km Xarxa loxal Xarxa 
interurbana Xarxa local Xarxa 

interurbana Xarxa local Xarxa 
interurbana 

CO 30 15 2 0,8 18,8 7,3 
NOX 3 2,7 1,6 1,2 8,7 7,4 
PST - - 0,25 0,25 0,95 0,82 
CH4 0,15 0,04 0,005 0,005 0,085 0,01 
N2O 0,006 0,006 0,017 0,017 0,03 0,03 

COVS Entre 1,37 i 0,44 g/Km 
(Ciclomotors 0,6 – 0,3) 0,42 2,01 

Font: CORINARI90 (CORe INventory of AIR emissions methodology, 1990) 
 
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 gasoils i gasolina. 
Tanmateix, el parc mòbil de Molló és pràcticament inapreciable per a l’emissió de contaminants. 
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3.6.1.2. Els processos industrials 
 
Les diferents activitats industrials generen un tipus característic d’emissions i, per tant, de contaminants 
atmosfèrics. Aquestes emissions també varien, segons el tipus de procés, la tecnologia emprada, o el 
tipus i la qualitat de les matèries primeres utilitzades. A l’annex I del Decret 322/1987, de 23 de 
setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’Ambient 
Atmosfèric, s’estableix el Catàleg d’Activitats Potencialment Contaminants de l’Atmosfera (CAPCA). En 
aquest catàleg hi figuren totes aquelles activitats industrials emissores de contaminants, catalogades a 
partir de controls d’emissió periòdics que realitza el Departament de Medi Ambient. Cal esmentar que 
d’acord amb la Llei 3/1998, d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, el control dels 
establiments dels annexos II.2 i III passa a ser competència municipal. 
 
A Molló no existeix cap empresa inscrita al Catàleg Activitats Potencialment Contaminants de l’atmosfera 
(CAPCA).  
 
D’altra banda, la combustió dels propis processos de combustió industrials provoca l’emissió de CO2 a 
l’atmosfera, gas que té un component importat d’efecte hivernacle. El fet que el sector productiu de Molló 
no consumeixi gas natural i, en canvi, utilitzi electricitat com a alternativa pels seus processos productius 
fa que, a nivell d’emissions atmosfèriques, el sector industrial no tingui emissions altes de CO2. 
 
 
3.6.1.3. Les fonts domèstiques i serveis 
 
En l’àmbit domèstic i dels serveis els principals focus d’emissió tenen l’origen en les calefaccions 
domèstiques, 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, electricitat o 
combustibles d’origen vegetal. Donat que no hi ha un control directe d’aquests focus emissors, les 
emissions s’han estimat a partir dels consums d’aquests combustibles, aplicant els factors de conversió 
corresponents, tal i com s’explica al següent apartat. 
 
Actualment a Molló no es disposa de gas natural tot i que no es descarta que en un futur s’estengui el 
subministrament d’aquest combustible al municipi.  
 
Donat el baix nombre d’empreses que hi ha al municipi, les emissions del sector industrial es poden 
estimar conjuntament amb les procedents del sector domèstic considerant els focus d’emissió de 
contaminants generats per processos de combustió energètica, i aplicant uns valors d’emissió segons el 
tipus de combustible consumit: gas-oil, fuel-oil i GLP. 

 
Taula 36: Valors d’emissió relatius al sector industrial i domèstic (tones/Tep) 

Sector Font CO2 SOx NOx CO PST COV CH4 

Gas-oil 2,87-3,20 0,02 0,0025 0,0012 0,00034 0,00034 0,000085 
Industrial 

Fuel-oil 2,87-3,20 0,021 0,0074 0,0006 0,00051 0,00006 0,000083 

GLP 1,05-2,33 - 0,0018 0,0005 0,00053 0,00005 0,000053 
Domèstic 

Gas-oil 2,87-3,20 0,019 0,0025 0,0012 0,00029 0,00034 0,000085 
Font: Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya  

 
 
3.6.1.4. Emissions globals del municipi 
 
No es disposa de dades fiables per poder realitzar els càlculs de les emissions de contaminants al 
municipi de Molló. 
 
Les emissions atmosfèriques són difícils de quantificar, ja que solen ser difuses i en ocasions mòbils, 
com per exemple les produïdes pels mitjans de transport. Tot i que les emissions usualment es 
classifiquen en fonts naturals i fonts antropogèniques, en aquest cas només es tindran en compte les 
fonts d’origen humà. 
 
Tanmateix, segons estudis realitzats, es pot afirmar que la font energètica menys problemàtica és 
l’electricitat. Alhora, el sector que més contribueix a l’emissió de contaminants és el dels mitjans de 
transport, tot i que en general no es detecta cap problemàtica amb la contaminació atmosfèrica. 
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3.6.1.5. Influències dels municipis veïns 
 
En determinades zones del territori, la proximitat d’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, la contribució de l’entorn immediat a la 
contaminació atmosfèrica de Molló pot tenir una incidència molt baixa degut a: 
 
- La gran extensió de prats i zones forestals de què gaudeix el terme municipal de Molló. 
- La inexistència de nuclis de població i indústries importants propers al terme municipal. 
 
 
3.6.2. 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 37: Característiques i principals fonts d’emissió dels contaminants mesurats 
SO2 (diòxid de sofre) 

Característiques Fonts emissores antropogèniques Mètode de mesurament 

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. 

NO2 (diòxid de nitrogen) 

Característiques Fonts emissores antropogèniques Mètode de mesurament 

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 

 

O3 (ozó) 

Característiques Fonts emissores antropogèniques Mètode de mesurament 

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 

H2S (sulfur d’hidrogen) 

Característiques Fonts emissores antropogèniques Mètode de mesurament 

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. 

CO (monòxid de carboni) 

Característiques Fonts emissores antropogèniques Mètode de mesurament 

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 
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PST (partícules totals en suspensió) 

Característiques Fonts emissores antropogèniques Mètode de mesurament 

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 (plom) 

Característiques Fonts emissores antropogèniques  

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. 
 
 
3.6.2.1. Xarxa d’estacions de control del municipi 
 
Actualment, no hi ha cap estació de control de la contaminació atmosfèrica dins del municipi de Molló. El 
fet de no estar en una zona vulnerable i de gaudir de condicions climàtiques poc adverses pel que fa a 
les condicions de dispersió dels contaminants, ha fet que aquestes mesures mai fossin necessàries. 
 
Així, segons els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori, el municipi de Molló té una capacitat 
alta, és a dir que ofereix condicions favorables a l’establiment de nous focus emissors i té una 
vulnerabilitat, és a dir, un risc d’exposició de la població i dels espais d’interès natural als contaminants 
atmosfèrics, molt baixa. 
 
 
3.6.2.2. Diferents contaminants (PST) diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, ozó, monòxid 
de carboni, hidrocarburs 
 
Degut a que dins de Molló no hi ha captadors manuals ni automàtics per mesurar cap dels paràmetres, 
no es té informació sobre els nivells d’immissió de diferents contaminants. Les estacions automàtiques 
de control de la contaminació atmosfèrica més properes són les instal·lades a Vic (comarca d’Osona) i a 
Santa Pau (comarca de la Garrotxa), tanmateix la distància entre els punts de mesura i el municipi fa que 
la correlació entre els valors d’immissió d’aquestes estacions i els de Molló siguin molt baixos. 
 
No obstant, els valors que varen registrar ambdues estacions l’any passat s’adeqüen a la legislació 
vigent, trobant-se generalment molt per sota dels valors límit i guia que fixen les diferents normatives. 
 
 
3.6.3. Episodis de contaminació. Climatologia de la zona i relació amb processos 
de contaminació 
 
Al municipi de Molló, tot i trobar-se en un extrem de la Vall de Camprodon, no hi ha episodis significatius 
de contaminació. És per això, que la climatologia de la zona no presenta relació directa amb els 
processos de contaminació. 
 
Tanmateix, cal indicar que la climatologia és la típica d’un municipi del Prepirineu, amb una marcada 
inversió tèrmica degut a la seva situació geogràfica. El municipi es caracteritza per un hivern molt fred i 
sec, que va del novembre fins al febrer, amb importants nevades, i uns mesos de primavera i estiu amb 
abundants pluges i temperatures suaus. 
 
 
3.6.4. Plans de protecció especial 
 
El municipi de Molló no disposa de cap pla de protecció especial per a la contaminació atmosfèrica. Les 
condicions intrínseques del municipi no el fan propens a una contaminació elevada; el seu grau 
d’edificació és baix, disposa d’una zona boscosa i agrícola i a més no hi ha activitats industrials 
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destacables. De la mateixa manera, les condicions externes són igual de favorables, ja que es troba en 
una àrea de la comarca del Ripollès envoltada per importants zones boscoses, agrícoles i ramaderes. 
 
 
 
 

 

 
 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
131 

 

B. Diagnosi estratègica 
 
3.6.6 Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió: 
contaminació atmosfèrica 
 
 

 AL MUNICIPI DE MOLLÓ NO ES DISPOSEN DE DADES FIABLES PER PODER REALITZAR 
ELS CÀLCULS DE LES EMISSIONS DE CONTAMINANTS  

 
Molló no disposa de dades per calcular l’emissió de contaminants, tanmateix, segons estudis realitzats, 
es pot afirmar que la font energètica menys problemàtica és la utilització d’electricitat. Alhora, el sector 
que més contribueix a l’emissió de contaminants és el transport, tot i no tenir cap problemàtica amb la 
contaminació atmosfèrica. 
 

 AL MUNICIPI DE MOLLÓ NO HI HA CAP EMPRESA INCLOSA DINS EL CATÀLEG 
D’ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINADORES DE L’ATMOSFERA  

 
A Molló no hi ha cap empresa dins el CAPCA, és a dir, que no hi cap activitat potencialment 
contaminadora de l’atmosfera. 
 
 

 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 el trànsit urbà és qui genera una major quantitat d’emissions, degut bàsicament a que la 
velocitat és més baixa per dins del municipi. Això, implica reduir i accelerar, fet que comporta un major 
consum de combustible i, per tant, una major emissió de gasos a l’atmosfera. 
 
 

 ELS EFECTES GLOBALS I LOCALS DELS GASOS EMESOS SÓN MÍNIMS 
 
Tot i comptar amb una elevada emissió de CO2 degut bàsicament a les fonts difuses, el municipi de 
Molló 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’empreses amb focus potencialment 
contaminadors de l’atmosfera. 
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3.6.7 Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- No hi ha cap empresa del municipi inclosa en el Catàleg d’Activitats Potencialment 
contaminadores de l’Atmosfera 

- El baix índex de trànsit en el municipi de Molló 

- Bona situació i climatologia per evitar episodis de contaminació 

- Important massa forestal dins el terme municipal 

 
Punts febles 

- El gas més emes a l’atmosfera és el CO2, el qual prové del trànsit dels vehicles 

- No es disposa de dades fiables per calcular emissions contaminants a l’atmosfera 

 

Oportunitats 

- No s’han detectat episodis de contaminació atmosfèrica a Molló 

 
Amenaces 

- No s’executa cap control del trànsit de vehicles, tot i ser la font que emet una major 
concentració de gasos a l’atmosfera 

- Augment del parc mòbil municipal 

 
 
 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
133 

 
 

3.7. Soroll 
 
A. Memòria descriptiva 
 
El soroll és una font de contaminació ambiental que, sobretot en zones urbanes, pot arribar a pertorbar el 
benestar de les persones i la seva qualitat de vida. L’Organització Mundial per a la Salut (OMS) ha definit 
el soroll con un fenomen acústic que produeix una sensació auditiva considerada desagradable, que pot 
pertorbar el benestar de les persones i la seva qualitat de vida. 
 
En els nuclis urbans és on es generen els nivells acústics més elevats, ja que s’hi concentren la majoria 
d’activitats i aparells productors de soroll, com les indústries, bars, activitats constructives, 
electrodomèstics... i sobretot el trànsit. 
 
És precisament el trànsit motoritzat l’impacte acústic més rellevant dins els nuclis urbans, al tractar-se 
d’una font de contaminació mòbil i difusa de complexa solució. Per altra banda, hi ha un conjunt de fonts 
de soroll fixes que poden provenir de l’activitat industrial, de la construcció, bars, discoteques, així com 
dels propis particulars (electrodomèstics audiovisuals, eines de bricolatge,...) i que en alguns casos 
poden ser també significatives. 
 
 
3.7.1. Antecedents. Estudis d’acústica del municipi 
 
A Molló la contaminació per soroll es concentra en diverses zones i carrers del nucli urbà i al costat de 
determinades infrastructures viàries. Així, les principals fonts de soroll són: 
 
- El trànsit motoritzat en els carrers més transitats del municipi i en la carretera C-38, que creua el 
municipi en direcció a França. 
- El soroll provocat per algunes activitats industrials, magatzems o tallers, i sobretot l’activitat 
constructiva. 
- Altres fonts de soroll (soroll veïnal, animals domèstics,...). 
 
 
3.7.2. Normativa reguladora existent 
 
3.7.2.1. Normativa autonòmica 
 
• Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat, el dia 12 de juny de 2002, la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) número 3675, del 11 de juliol de 2002. Aquesta Llei va entrar en vigor al cap de tres 
mesos d’haver estat publicada en el DOGC. 
 
Aquesta llei dóna resposta a una demanda social ja que durant els últims anys les queixes dels ciutadans 
relacionades amb el soroll han estat cada vegada més recurrents. És una llei, doncs, que afecta de 
manera directa a la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
La llei recull els criteris que la Unió Europea ha establert en el Llibre verd de la lluita contra el soroll i que 
s’han plasmat en la normativa comunitària, especialment, els principis de la regulació continguda en el 
Projecte de directiva del Parlament Europeu sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
 
L’objecte d’aquesta llei és regular les mesures necessàries per a prevenir i corregir la contaminació 
acústica, que afecta els ciutadans i ciutadanes i el medi ambient, provocada pels sorolls i les vibracions, i 
alhora establir un règim d’intervenció administrativa que sigui aplicable a tot el territori de Catalunya. 
 
Per les seves característiques, la llei és pionera a l’Estat i s’avança a la directiva que la Unió Europea 
tenia en projecte. Diversos països de la UE tenen llei de protecció contra la contaminació acústica com 
ara França, Alemanya i Itàlia. 
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La llei presenta diversos avantatges per la societat: 
 

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

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

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

 
Als efectes d’aquesta llei, el territori es delimita en les zones de sensibilitat acústica següents: 
 

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

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

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

 
En aquestes zones s’estableixen dos tipus de valors: 
 

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

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

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

 
• Valor d’atenció: nivell d’immissió superior al valor límit d’immissió, aplicable a les infraestructures 

de transport viari, ferroviari, marítim, aeri, a les vies urbanes i les activitats existents en el 
moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, a partir del qual la Llei estableix l’elaboració de 
plans específics de mesures per a minimitzar l’impacte acústic. 

 

        Taula 38: Nivells d’avaluació de la immissió sonora a l’ambient exterior produïda pels mitjans de transport 

Valors límit d’immissió 

LAr en dBA 

Valors d’atenció 

LAr en dBA Zona de sensibilitat 
acústica 

Dia Nit Dia Nit 

A, alta 60 50 65 60 

B, moderada 65 55 68 63 

C, baixa 70 60 75 70 

   LAr: Nivell d’avaluació. Dia: 7 - 23 hores. Nit: 23 – 7 hores. 

  Font: Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 

 

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

                Taula 39: Nivells d’avaluació de la immissió sonora, LAr, a l’ambient interior  
                produïda per les activitats i el veïnat 

Valors límit d’immissió 

LAr en dBA Zona de sensibilitat acústica

Dia Nit 

A, alta 30 25 

B, moderada 35 30 

C, baixa 35 30 

          LAr: Nivell d’avaluació. Dia: 7 - 23 hores. Nit: 23 – 7 hores. 

         Font: Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 

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

• Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes 
de capacitat acústica 

El Decret 245/2005, el qual es va aprovar el 8 de novembre de 2005 i es va publicar al DOGC núm. 4507 
de 10/11/2005, té per objecte establir els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica: 
Metodologia d’elaboració, identificació dels emissors acústics del territori, determinació del nivell de soroll 
ambiental, zonificació acústica del territori, concreció del mapa de capacitat acústica i informació. 

 
 

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

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

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

La Directiva obliga als Estats membres a expressar els valors límits vigents o en preparació en funció 
dels indicadors harmonitzats. No s’establiran límits de soroll comuns a escala europea, però a causa de 
que els Estats membres han publicat límits nacionals corresponents a cada contaminant, així com mapes 
de soroll els ciutadans, a l’igual que les autoritats, podran comparar situacions, estratègies i resultats del 
soroll. 
 
 
3.7.3. Principals fonts de soroll 
 
Les fonts de soroll es poden classificar com a mòbils i fixes. Al municipi de Molló es descriuen les 
següents fonts de soroll: 
 
a) Fonts mòbils 

- Trànsit de la C-38 pel seu pas pel municipi. 
- Trànsit per l’interior del municipi. 
- Trànsit en les diferents carreteres d’accés als diferents veïnats. 

 
b) Fonts fixes 

- El soroll generat per les activitats i serveis dins el nucli urbà, que per la seva situació afecten a la 
població del nucli de Molló. 

- El soroll generat per la construcció. 
- El soroll generat per les explotacions ramaderes del municipi. 

 
 
3.7.4. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu del soroll (diürn, nocturn i per temporades en 
municipis turístics) 
 
El municipi de Molló no disposa de cap estudi acústic municipal.  
 
 
3.7.5. Mapa de sensibilitat acústica municipal 
 
D’acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments han 
d’elaborar un mapa de capacitat acústica, que estableixi els nivells d’immissió a les zones urbanes, els 
nuclis de població i, si s’escau, a les zones del medi natural, mitjançant l’establiment de les zones de 
sensibilitat acústica que determinen els objectius de qualitat. 
 
 
3.7.5.1. Zonificació sonora 
 
- Mapa de capacitat acústica: en el mapa s’ha de plasmar les diferents zones de sensibilitat acústica 
del municipi. 
Actualment el municipi disposa de quatre mapes de capacitat acústica, del nucli de Molló, d’Espinavell, 
de Fabert i de Graells que divideixen el municipi en diferents zones de sensibilitat en funció dels nivells 
sonors màxims permesos.  
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En el cas de Molló, tots els nuclis del municipi es classifiquen en zones de sensibilitat acústica alta, amb 
valors d’immissió diürns inferiors o iguals a 60 dB. En aquestes zones es demana una alta protecció 
contra el soroll, bàsicament són aquelles destinades a l’habitatge. 
 
- Mapa sònic: es tracta de conèixer els nivells sonors tant diürns com nocturns en les zones de major 
trànsit rodat, les zones urbanes properes a les grans infraestructures viàries, l’entorn d’activitats 
industrials i l’entorn de les zones les zones de sensibilitat acústica alta. 
 
 
3.7.5.2. Adequació amb la normativa urbanística 
 
Actualment, el municipi de Molló està en procés de revisió el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) que s’adequarà a la normativa de contaminació acústica. 
 



 
138 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

B. Diagnosi estratègica 
 
 
3.7.5 Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió: soroll 
 
 

 A MOLLÓ LA CONTAMINACIÓ PER SOROLL ÉS MODERADA A TOT EL TERME MUNICIPAL 
 
En el cas de Molló, tots els nuclis del municipi es classifiquen en zones de sensibilitat acústica alta, amb 
valors d’immissió diürns inferiors o iguals a 60 dB. En aquestes zones es demana una alta protecció 
contra el soroll. Bàsicament, són aquelles zones destinades a l’habitatge. 
 

 AL MUNICIPI DE MOLLÓ S’HAN ESTABLERT QUATRE MAPES DE CAPACITAT ACÚSTICA 
PER ALS SEUS NUCLIS 

 
El municipi de Molló, tal i com obliga la Llei 16/2002, va aprovar el mapa de capacitat acústica. 
Actualment el municipi disposa de quatre mapes de capacitat acústica, del nucli de Molló, d’Espinavell, 
de Fabert i de Graells que divideixen el municipi en diferents zones de sensibilitat en funció dels nivells 
sonors màxims permesos. 
 
A través del mapa, es classifica com a zona de capacitat acústica baixa les principals infraestructures 
viàries que travessen el municipi i aquelles zones que concentren una major activitat. Les zones de 
sensibilitat acústica alta, les quals coincideixen amb les urbanitzacions i les zones més habitades, 
queden unides a les zones de sensibilitat acústica baixa a través de zones de sensibilitat acústica 
moderada. 
Així doncs, el mapa de capacitat acústica esdevé una eina molt útil per a la col·locació de noves activitats 
econòmiques i la ràpida detecció de problemes de capacitat acústica. 
A més, els ciutadans podran exigir l’adaptació a normativa davant d’activitats concretes acústicament 
molestes. 
 

 S’INTRODUEIXEN CRITERIS DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA EN EL NOU POUM DE MOLLÓ 
 
El municipi de Molló està en procés de revisió el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). En la 
redacció d’aquest nou pla es tindrà en compte la normativa de contaminació acústica que s’ha d’aplicar 
al municipi. 
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3.7.6 Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Aprovació dels mapes de capacitat acústica 

 

Punts febles 

- L’elevat trànsit rodat per la carretera C-38 al seu pas pel municipi genera nivells de soroll 
elevats 

 

Oportunitats 

- El mapa de capacitat acústica esdevé una eina per a la planificació 

- En el nou POUM s’aplicaran criteris de contaminació acústica 

- La redacció d’una normativa municipal referent al soroll 

- La realització d’un estudi acústic municipal 

 

Amenaces 

- La implantació d’alguna indústria en zona urbana 
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3.8. Residus 
 
A. Memòria descriptiva 
 
 
3.8.1. Residus municipals. Marc legislatiu 
 
Els residus del municipi de Molló es classifiquen segons la seva naturalesa així com segons 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, el Decret 
Legislatiu 2/1991, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials, 
el Decret 115/94 de 6 d’abril, regulador del Registre de Gestors de Residus, la Llei 15/2003 de 
modificació de la Llei 6/1993 i la llei 16/2003 de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i de la deposició de residus. Alhora també compliran la normativa estatal recollida en la Llei de 
residus 10/1998. 
 
Les normes esmentades estableixen un seguit de principis rectors en la gestió dels residus per a tots els 
municipis de Catalunya, entre ells Molló, d’acord amb la política medi ambiental de la Unió Europea. 
 
La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus i la seva modificació mitjançant la Llei 15/2003, de 
13 de juny, 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. 
 
Per aconseguir els objectius que fixa la Llei es planteja la implantació d’una recollida selectiva de la 
fracció orgànica, amb caràcter obligatori a tots els municipis de més de 5.000 habitants. També, de 
manera obligatòria, els municipis de més de 5.000 habitants han de disposar d’un servei de deixalleria. 
Es tracta d’un centre de recepció i emmagatzematge selectius de residus municipals (principalment 
residus especials, residus voluminosos, i d’altres residus valoritzables) que no són objecte de recollida 
domiciliària. 
 
De manera voluntària, els municipis impulsaran la recollida selectiva del vidre, del paper i del 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 de 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. 
 
L’empresa que té la concessió de la recollida d’escombraries a la comarca del Ripollès i per defecte al 
municipi de Molló és VIGFA RESIDUS, SL. 
 
 
3.8.1.1. 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.  
 
No obstant, la Llei 15/2003 incorpora un precepte definint el concepte de residu comercial i establint una 
regulació específica per a aquests residus a fi de millorar la gestió fent que els productors i els 
posseïdors n’assumeixin tota la responsabilitat en la gestió.  
 
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 d’escombraries. Es poden dividir en diferents fraccions: matèria orgànica, 
paper i cartró, vidre, plàstics, metalls, envasos mixtos, tèxtils i altres materials. 
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- 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. 

 
 
3.8.1.2. Anàlisi de la gestió actual del servei de recollida i tractaments dels residus 
municipals 
 
S’ha adaptat a les necessitats de la comarca el model de recollida proposat en el Programa de Gestió 
dels Residus Municipals de Catalunya (2001), en tres tipus d’àrees de recollida, de la manera següent: 
 

Taula 40 : Àrees de recollida comarcal 
 
Municipi 

 
Nucli urbà  

 
Vorera: contenidors de rebuig i FORM  
Comarca: 1 cont/ 23hab 
Molló: 1 cont / 15 hab 

 
Recollida tres dies a la 
setmana, excepte 
estius i Nadal que el 
rebuig es recull 4 dies a 
la setmana. 
 

 
 

 Àrea d’aportació: contenidors vidre, paper i 
plàstic 

Recollida periòdica. 

  
Espinavell 
 

 
Vorera: contenidors de rebuig i FORM 

Recollida del rebuig un 
cop per setmana, 
excepte estius i Nadal 
que es recull 2 cops per 
setmana. 
El FORM es recull 2 
cops per setmana 

 
 

 
Fabert 

 
Vorera: contenidors de FORM 

El FORM es recull 2 
cops per setmana  

Comarca  Deixalleria: residus municipals especials Recollida periòdica 
 

         Font: Elaboració pròpia, a partir de dades facilitades pel Consell Comarcal del Ripollès, 2004. 
 
 
3.8.1.3. Recollida selectiva i deixalleria 
 
A Molló funciona un servei de recollida selectiva de matèria orgànica, vidre, paper-cartró i envasos 
lleugers mitjançant contenidors específics ubicats en àrees d’aportació al carrer. 
 
El servei de recollida de vidre i del cartró es va iniciar l’any 1992 i el d’envasos el 1996. Darrerament, 
s’ha posat en funcionament el servei de recollida de la matèria orgànica motiu pel qual no es disposen de 
dades. 
 
Els contenidors de recollida selectiva es troben repartits pels diferents carrers, places i aparcaments del 
municipi, agrupats en àrees d’aportació. Les àrees d’aportació agrupen un contenidor de vidre 
(contenidor verd), un de paper-cartró (contenidor blau) i un d’envasos lleugers (contenidor groc), tot i 
això, a Molló existeix una àrea d’aportació sense completar. 
 
L’Ajuntament de Molló ha delegat al Consell Comarcal del Ripollès tot aquest servei de recollides 
selectives. L’empresa concessionària del servei de recollida selectiva és VIGFA RESIDUS, SL. Les 
empreses que gestionen els residus de la recollida selectiva són : 
 

- Recuperacions Muntada, SA _______ Paper 
- Recuperacions Auladell, SA ________ Envasos lleugers 
- Santos Jorge, SA ________________ Vidre 

 
L’empresa VIGFA RESIDUS, SL és la que gestiona la deixalleria comarcal. 
 
El servei de Deixalleria funciona amb una deixalleria mòbil comarcal que es desplaça al municipi el 
segon dilluns de cada mes. A Molló hi ha dos contenidors al municipi per dipositar els “trastos vells”, un 
situat al centre i l’altre al camí del cementiri situat al costat de la cuba de Repsol. 
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El pes de vidre, paper i envasos lleugers recollits per l’any 2004 va ser de 19.640 Kg. Per tant, es 
considera que el rendiment global de la recollida selectiva, és a dir, el percentatge de residus recollits 
selectivament en relació al total de residus domèstics generats, va ser del 10 % l’any 2004. 
 
- Recollida selectiva de vidre: 
 
El municipi de Molló disposava, l’any 2004, de 5 contenidors de vidre tipus iglú que significa un ràtio de 1 
contenidor per cada 68 habitants. 
 
La quantitat recollida de vidre l’any 2004 va ser de 9.213 Kg que representa 27,25 Kg/hab/any, mentre 
que el promig del Ripollès és de 22,26 Kg/hab/any. 
 

Taula 41:Recollida de vidre 

Any 2004 

Número de contenidors 5 

Freqüència de recollida En funció del rendiment 

Ràtio contenidors cont/habitants 1 per cada 68 

Kg/habitant 27,25 

Rendiment recollida selectiva 4,68 % 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Recollida selectiva de paper i cartró: 
 
El municipi de Molló disposava, l’any 2004, de 4 contenidors de paper i cartró tipus iglú que significa un 
ràtio de 1 contenidor per cada 85 habitants. 
 
La quantitat recollida de paper i cartró l’any 2004 va ser de 8.611 Kg que representa 25,47 Kg/hab/any, 
mentre que el promig del Ripollès és de 23,29 Kg/hab/any. 
 

Taula 42:Recollida de paper i cartró 

Any 2004 

Número de contenidors 4 

Freqüència de recollida En funció del rendiment 

Ràtio contenidors cont/habitants 1 per cada 85 

Kg/habitant 25,47 

Rendiment recollida selectiva 4,37 % 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès  
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Figura 58: Evolució de la recollida selectiva de vidre (Kg), 2000-2004

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès 
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- Recollida selectiva d’envasos lleugers: 
 
El municipi de Molló disposava, l’any 2004, de 7 contenidors d’envasos lleugers tipus iglú, que significa 
una ràtio de 1 contenidor per cada 48 habitants. 
 
La quantitat recollida de d’envasos lleugers l’any 2004 va ser de 1.816 Kg que representa 5,37 
Kg/hab/any, mentre que el promig del Ripollès és de 6,81 Kg/hab/any. 
 

Taula 43:Recollida d’envasos lleugers 
Any 2004 

Número de contenidors 7 

Freqüència de recollida En funció del rendiment 

Ràtio contenidors cont/habitants 1 per cada 48 

Kg/habitant 5,37 

Rendiment recollida selectiva 0,93 % 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.1.4. Residu verd 
 
Al municipi de Molló no es realitza la recollida de residu verd. 
 
 
3.8.2. Neteja viària 
 
La neteja viària és realitzada pel propi Ajuntament de Molló. Les tasques de neteja dels carrers i places 
del municipi són realitzades per una brigada de l’Ajuntament. 
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Figura 59: Evolució de la recollida selectiva de paper i cartró (Kg), 2000-2004 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Ripollès 
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Figura 60: Evolució de la recollida selectiva d’envasos lleugers (Kg), 2000-2004 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell del Ripollès 
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3.8.3. Runes i residus de la construcció 
 
3.8.3.1. Marc legal 
 
La gestió de la runes i residus de la construcció generats al municipi de Molló, compliran amb tot allò que 
s’indica en la legislació catalana vigent. Concretament complirà amb 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 
desenvolupar aquest decret en l’àmbit municipal, el propi document normatiu fixa la necessitat d’elaborar 
i aprovar una ordenança municipal reguladora de les runes i els residus de la construcció. 
 
L’Ajuntament de Molló no disposa de cap ordenança municipal per a la gestió de les runes i terres, pel 
que fa a la gestió correcta dels enderrocs, runes de la construcció i terres d’excavació. 
 
 
3.8.3.2. Producció i gestió de runes 
 
Al municipi de Campdevànol hi ha l’abocador de runes de la societat Gestora de Runes de la 
Construcció, S.A., l’únic abocador autoritzat de la comarca per al tractament de runes, gestionat per la 
mateixa empresa i situat al cantó esquerra de la carretera de Campdevànol a Gombrèn, pK 2.0. 
 
La distància entre aquest abocador i Molló es força gran i alhora, aquest abocador comença a arribar als 
límits de la seva capacitat. 
 
 
3.8.4. 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 l’Agència de Residus de Catalunya 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. 
 
Al maig de l’any 2001, l’Agència de Residus de Catalunya 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. 
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3.8.4.1. 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. 
 
No es coneix la quantitat de residus industrials del municipi de Molló que es traslladen a l’abocador, ja 
que l’entrada d’aquest tipus de residus, no es diferencia per municipi sinó que només es té el total. 
Aquests residus són tots ells no especials i tenen com a destí final la deposició. 
 
 
3.8.4.2. Producció i tipificació dels residus industrials 
 
La major part dels residus industrials que es generen a Molló són envasos, plàstics, cartrons, 
conjuntament amb residus oliosos (hidrocarburs, olis i greixos). Altres tipus de residus industrials que es 
generen són residus animals, residus vegetals entre d’altres. 
 
 
3.8.5. Residus sanitaris 
 
 
3.8.5.1. Caracterització dels residus sanitaris (composició i producció) 
 
El consultori mèdic de Molló és la única instal·lació potencialment generadora de residus sanitaris dins 
del municipi, ja que no disposa ni de farmàcia ni de farmaciola. 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, que són transportats fins a l’ABS de Ripoll, on són 
recollits pel gestor autoritzat. El tractament posterior que reben és la incineració. 
 
 
3.8.5.2. Marc legal 
 
La gestió dels residus sanitaris generats en el centre sanitari del municipi de Molló, complirà amb la 
legislació catalana vigent en l’àmbit de residus, i concretament complirà tot allò que indica el Decret 
27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris, i l’Ordre de 7 juliol de 1993, per la qual es crea 
el Programa de gestió intracentre de residus sanitaris. 
 
 
3.8.5.3. Anàlisi de la gestió actual 
 
Al municipi de Molló no es gestionen els residus sanitaris generats pels centres d’assistència sanitària 
municipal. 
 
 
 
3.8.6. Residus ramaders 
 
3.8.6.1. Caracterització volumètrica i qualitativa dels residus ramaders 
 
Els residus ramaders produïts al municipi es regeixen d’acord amb el que marca la Ordenança municipal 
sobre aplicació de les dejeccions ramaderes. 
 
El municipi de Molló es troba adherit des del juny de l’any 2004 al Pla d’Acció de Seguiment i Control de 
l’Aplicació de Dejeccions Ramaderes a la comarca del Ripollès, aquest es formula com un document 
obert de revisió periòdica i sistemàtica d’acord amb els seus objectius i les actuacions que proposa. 
 
Molló, tot i això, degut al tipus d’explotacions ramaderes, ramaderia extensiva, i el reduït nombre de caps 
de bestiar del municipi sembla que no presenta cap excedent en la producció de nitrogen. 
 
Per tal de conèixer les quantitats de purins generats pel bestiar que es cria en les diverses explotacions, 
es fan servir dades estàndards de la generació de nitrogen del Departament d’agricultura, alimentació i 
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acció rural, tenint amb compte la finalitat de la cria (per exemple el sector cabrum si la majoria de caps 
són per sacrifici, el temps de vida del animal és menor de tal manera que generarà menys quantitat de 
femtes que si en canvi es destina per reproducció). 
 

Taula 44:Producció de purins per espècies ramaderes 1999 

Espècie Nombre de caps Kg N/plaça*any Total (Kg N/any) 

Boví 1.921 7,70 1.479,17 

Oví 429 9,00 3.861 

Cabrum 33 2,40 79,2 

Porcins 258 7,25 1.870,5 

Aviram 500 0,50 250 

Conilles mares 54 4,30 232,2 

Equins 237 63,8 15.120,6 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya, i Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca 

 
La major quantitat de residus prové del sector equí, representant un 66% del total, tot i no ser l’espècie 
amb major nombre de caps de bestiar. La segona espècie que genera major quantitat de purins és el 
sector oví (17%), seguit del sector porcí (8%) i el boví (6%), tot i tenir el major número de caps de bestiar. 
 
 
3.8.6.2. Sistemes de gestió dels residus ramaders 
 
D’acord amb les dades aportades per l’Agència de Residus de Catalunya, en el municipi de Molló no hi 
ha cap gestor autoritzat pels residus ramaders. 
 
Els residus generats en les instal·lacions ramaderes són gestionats per gestors externs o bé són emprats 
com a adobs en les pròpies instal·lacions. 
 
Des del Consell Comarcal del Ripollès s’ha realitzat un Pla d’Acció de Seguiment i Control de les 
Aplicacions de dejeccions ramaderes a les bases agrícoles del Ripollès, amb data de gener de 2005. 
Aquest pla va sorgir com a conseqüència d’abocaments d’explotacions procedents de la comarca 
d’Osona a la Comarca del Ripollès. 
 
També es va realitzar un projecte d’ordenança municipal d’aplicació agrícola de dejeccions ramaderes 
per als municipis de la comarca, aquesta ordenança però encara no s‘ha aprovat. 
 
 
3.8.7. Abocaments incontrolats 
 
Antigament, quan no hi havia abocador comarcal, la població dipositava les deixalles al torrent de la Font 
Vella. Aquest abocador incontrolat es va clausurar al cobrir-se el torrent i quedar tapada tota la zona. 
 
Actualment no hi ha cap abocador incontrolat al municipi.  
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3.8.8. Balanç de residus 
 
 
 

 

 GENERACIÓ RECICLATGE I 
REUTILITZACIÓ 

DEPOSICIÓ 

Domèstics  
 196,79 t 

 
Fracció orgànica  

 
 

Paper i cartró  
 
 

Envasos       
 

Vidre        
 
 

Diversos    
 

Industrials  
 

Residus de la 
construcció  

  

Residus ramaders 
22,89 t 

Residus sanitaris 

Recollida 
selectiva   
19,64 t 

 
 
 
 
 
 

Paper i cartró  
8,61 t 

 
Vidre       
9,21 t 

 
Envasos lleugers 

Recollida de 
voluminosos   

27,78 t 

 
Aplicació agrícola 

 

Servei municipal 
rebuig abocador 

comarcal 
 

Residus domèstics 

R. ind. connectats 

R. ind. desconnec. 

Abocador de runes 
del Ripollès 

Residus especials o 
amb gestor 

Residus sanitaris 
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B. Diagnosi estratègica 
 
3.8.9 Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió: 
estructura energètica 
 
 

 BAIX RENDIMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA 
 
La recollida selectiva d’envasos i paper ha augmentat progressivament al llarg del període 2000 - 2004. 
Tot i això, es detecta un descens en la recollida del vidre. 
 
La recollida d’envasos és la que té una major resposta i la que ha incrementat més, en un 72% al llarg 
d’aquest període (de 654 Kg a 1.816 Kg). La recollida de paper també ha augmentat, en un 12% (de 
7.542 Kg a 8.611 Kg ) mentre que la recollida selectiva de vidre s’ha reduït en un 37% (de 12.600 Kg a 
9.213 Kg). 
 
 

 MOLLÓ ES TROBA LLUNY D’ASSOLIR ELS OBJECTIUS MARCATS PEL PROGREMIC 
 
Des de la implantació de la recollida selectiva a Molló la quantitat total de residus recollits selectivament 
ha disminuït. En el període 2000 – 2004 ha descendit un 6%. 
 
D’altra banda, el percentatge de recollida selectiva de les diferents fraccions segregables, es troba lluny 
dels objectius marcats pel PROGREMIC per l’any 2006.  
 
La recollida d’envasos és la que té una major resposta i la que ha incrementat més al llarg d’aquest 
període. 
 
 

 NO EXISTEIXEN DADES ACTUALITZADES DE LES DEJECCIONS RAMADERES 
 
Tot i que la contaminació per purins no és un problema que actualment afecti a la comarca, des del 
Consell Comarcal del Ripollès s’ha realitzat un Pla d’Acció de Seguiment i Control de les Aplicacions de 
dejeccions ramaderes a les bases agrícoles del Ripollès, amb data de gener de 2005. 
 
Aquest pla va sorgir com a conseqüència de la detecció d’abocaments d’explotacions procedents de la 
comarca d’Osona a la comarca del Ripollès, ja que es desconeixia les explotacions en les que 
s’abocaven purins. 
 
 

 MOLLÓ NO DISPOSA D’UNA ORDENANÇA ESPECÍFICA PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
RAMADERS 

 
El municipi de Molló no disposa de cap Ordenança municipal sobre aplicació de les dejeccions 
ramaderes aprovada. 
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3.8.10 Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 
 

Punts forts 

- El percentatge de recollida selectiva d’envasos i de paper augmenta anualment 

- La contaminació per purins actualment no representa un problema pel municipi de Molló 

 

Punts febles 

- L’abocador de les Lloses s’ha clausurat i els residus van a l’abocador d’Oris, el que 
comporta un augment del cost de gestió 

- Molló no disposa d’una ordenança municipal sobre l’aplicació de dejeccions ramaderes 

- El percentatge de recollida selectiva de vidre ha disminuït al llarg del període de 2000 -
2004 

 

Oportunitats 

- Molló es troba lluny d’assolir els objectius marcats pel PROGREMIC pel 2006 

- L’aplicació de campanyes informatives per a la fomentació de la recollida selectiva 

- Legalització de les activitats ramaderes 

 

Amenaces 

- Baix control de la gestió de purins 
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3.9. Estructura energètica 
 
A. Memòria descriptiva 
 
L’anàlisi de la situació energètica actual de Molló es basa en: 
 

- l’estudi de les fonts energètiques i els consums per sectors del municipi. 
 
- la realització d’un balanç d’energia final, en el que es descriuen els fluxos energètics (producció, 

importació – exportació, entrades i sortides, etc.), i el qual acaba en el consum final, sense 
comptabilitzar les pèrdues produïdes en el transport, ni l’eficiència amb què es consumeix (les 
quals es considerarien en un balanç d’energia útil). 

 
Tots els valors de consum energètic s’expressen en Tep (Tones equivalents de petroli) per tal de poder 
comparar els consums i finalment fer el balanç final d’energia. La taula següent presenta les 
equivalències d’unitats. 
 

Taula 45: Equivalència entre Tep i diferents unitats energètiques 
Font d’energia Factors de conversió    
Electricitat 1 tep = 11.628 kWh 1 kWh = 860 kcal 1.000 kcal/tèrmia  
Gas natural (metà) 1 tep = 106

 kcal 10.000 kcal/kg GN 9.300 kcal/m3
 (PCI) 0,8 kg/m3 

Gasos liquats del 
petroli (GLP) 

1 tep = 106
 kcal 11.300 kcal/kg GLP 23.200 kcal/m3

 (PCI) – propà 
28.700 kcal/m3

 (PCI) - butà 
2,09 kg/m3

 - propà 
2,60 kg/m3

 - butà 
Combustibles líquid 
(gasoils i 
gasolineres) 

1 tep = 1.150 litres gasoil 
1 tep = 1.250 litres gasolina 
1 tep = 1.240 litres fueloil 

10.350 kcal/kg gasoil 
10.700 kcal/kg gasolina 
9.600 kcal(kg fueloil 

 
0,84 kg/litre gasoil 
0,75 kg/litre gasolina 

 

(PCI : Poder 
Calorífic Intern) 

    

         Font: Diputació de Barcelona 
 
 
3.9.1. Inventari d’infraestructures energètiques 
 
Molló no disposa de subministrament de gas natural. En l’actualitat funcionen mitjançant dipòsits 
autònoms de gasoil. 
 
Tanmateix, hi ha alguns habitatges que utilitzen altres fonts energètiques per a la calefacció i 
l’escalfament de l’aigua com pot ser gasoil o altres combustibles d’origen vegetal. 
 
El gas el subministra l’empresa REPSOL BUTANO José Bertran de Ripoll, mentre que l’energia elèctrica 
de Molló la subministra l’empresa FECSA-ENDESA, SA. 
 
 
3.9.2. Instal·lacions de cogeneració termoelèctrica 
 
En el municipi de Molló no hi ha cap instal·lació de cogeneració termoelèctrica. 
 
 
3.9.3. Fonts i consum d’energia. Consum total i per sectors 
 
A Catalunya, el consum final d’energia es reparteix de forma desigual entre els diferents sectors. Un 
39,3% es consumeix al sector transport, un 33,3% a la indústria, un 13,2% al sector domèstic, un 10% 
als serveis i un 4,1% al sector primari. Pel que fa a les fonts, l’energia primària s’obté en un 51,8% a 
partir del petroli, un 26,8% a partir d’energia elèctrica d’origen nuclear, un 2,7% d’electricitat d’origen 
hidroelèctric, un 17,4% del gas natural i un 1,3% d’altres fonts com el carbó o les energies renovables 
solar i eòlica (SAPE, DG. d’Energia i Mines, 2000). A continuació es pretén analitzar quina és la situació 
a Molló i de quina manera difereix respecte a la del conjunt del principat. 
 
 
3.9.3.1. Gas natural 
 
En l’àmbit de Catalunya, el gas natural és una font energètica que s’ha anat imposant en els darrers 
anys, consolidant-se com la principal font d’energia, sobretot als sectors domèstic i comercial. A la 
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indústria, s’utilitza per la generació de calor o fred, en cogeneració d’energies tèrmica i elèctrica. A nivell 
domèstic, el principal ús és per a calefacció, aigua calenta i cuina. Actualment, però, la seva extensió als 
municipis és molt desigual, variant també la tipologia d’usuaris. Malgrat ésser una font d’energia d’origen 
fòssil (està constituït 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. 
 
El municipi de Molló no disposa de Gas Natural però no es descarta que en un futur es faci arribar el 
subministrament. 
 
 
3.9.3.2. Energia elèctrica 
 
L’energia elèctrica a Catalunya representa prop d’una tercera part de l’energia consumida. Segons el seu 
origen, un 62,1% prové de centrals nuclears, un 17,8% de processos d’autogeneració i cogeneració, un 
12,2% de centrals hidroelèctriques, un 7,5% de centrals tèrmiques alimentades amb fuel, gas o carbó, i 
el 0,4% restant de centrals eòliques (SAPE, DG. d’Energia i Mines, 2000). 
 
A l’any 2003 al municipi de Molló, el 66% del consum elèctric era per a ús domèstic, el 27% era utilitzat 
pel sector primari i terciari i només un 7% era consumit pel sector industrial i la construcció. 
 
 

    Figura 61: Consum elèctric per sectors de Molló 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’empresa elèctrica 
 
 
3.9.3.3. 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 Molló l’empresa REPSOL BUTANO 
José Bertran de Ripoll és la que realitza la distribució de butà mitjançant bombones de 12,5 Kg. 
L’any 2005 el consum de gas propà i/o butà del municipi va ser de 18.489 m3, o el què és el mateix, 
1.848 ampolles de gas. 
 
De totes maneres, donat que la pràctica totalitat d’aquest combustible té un ús domèstic, principalment 
per calefacció amb estufes catalítiques, cuines i calefactors d'aigua sanitària, fa pensar que l’ús de butà i 
propà és limitat i que té una rellevància petita en el balanç energètic final, inferior al 5% del consum 
global energètic del municipi. El fet de no obtenir dades reals i de la seva importància relativa, ha fet que 
es preferís no considerar aquesta font energètica en el balanç energètic final. 
 
El municipi de Molló disposa de dos dipòsits de propà, un dóna subministrament a la població que viu al 
nucli de Molló i es troba situat a la carretera del cementiri, i un altre que subministra a la població 
d’Espinavell. 
 
 
3.9.3.4. Combustibles líquids 
 
Els combustibles líquids engloben el gasoil bonificat, el fueloil i els combustibles d’automoció. 
 

Primari i 
Terciari

27%

Industrial i 
Construcció

7 %

Usos 
domèstics

66%
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No es disposen de dades fiables per poder realitzar els càlculs de consum de combustibles líquids dins el 
terme municipal de Molló. 
 
Tanmateix, cal indicar que a l’any 2005 hi havia un parc mòbil de 315 vehicles. 
 
 
3.9.4. Anàlisi de la gestió energètica municipal 
 
L’anàlisi de la gestió energètica municipal s’ha realitzat per mitjà de l’avaluació dels diferents consums i 
característiques del sector energètic municipal, a partir de la informació subministrada pel propi 
Ajuntament del control de la despesa energètica que es realitza a cada equipament municipal i a 
l’enllumenat públic. 
 
Com ja s’ha comentat, tota l’energia elèctrica de l’enllumenat públic de Molló la subministra l’empresa 
FECSA-ENDESA, SA. 
 
D’altra banda, els edificis públics consumeixen també gasoil. 
 
 
3.9.4.1. Enllumenat públic 
 
L’enllumenat públic té una gran importància tant en l’aspecte energètic com per la contaminació lumínica 
que provoca. Tanmateix, l’ajuntament de Molló no disposa de dades de consum de l’enllumenat públic. 
 
En la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) l’ajuntament de Molló pretén 
integrar la normativa autonòmica referent a l’enllumenat públic. 
Es porta a terme un pla d’adequació dels punts de llum, canviant les làmpades de menor rendiment 
(vapor de mercuri) per làmpades de major rendiment (vapor de sodi a alta pressió). Actualment, la meitat 
del municipi disposa d’enllumenat de vapor de sodi i l’altre meitat de vapor de mercuri. 
 
A més a més, l’Ajuntament de Molló té previst la renovació de l’enllumenat públic de tot el municipi, 
finançat pel Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i pel mateix 
Ajuntament. 
 
 
3.9.4.2. Edificis municipals 
 
Els equipaments municipals consumeixen electricitat. L’Ajuntament de Molló no fa un seguiment de la 
despesa energètica de cada equipament municipal i, per tant, no es disposen de dades de consums 
energètics dels equipaments. 
 
 
3.9.4.3. Vehicles municipals 
 
L’Ajuntament de Molló disposa d’un únic vehicle municipal. Aquest vehicle té una despesa molt poc 
significativa, en el conjunt del pressupost municipal. 
 
 
3.9.4.4. Mesures d’eficiència energètica 
 
L’enllumenat públic de Molló progressivament va essent substituït per làmpades d’alt rendiment i baix 
consum, tipus QL d’inducció i bombetes de descàrrega de baix consum. Amb aquesta mesura es pretén 
reduir la contaminació lumínica de l’enllumenat públic municipal, alhora de reduir els consums energètics. 
 
A més, el nou enllumenat públic de vapor de sodi del municipi de Molló, disposarà d’un sistema de doble 
nivell, que permet que a partir d’una hora (prèviament determinada segons l’època de l’any) disminueixi 
la intensitat lumínica del punt de llum. Aquest sistema permet reduir els consums elèctrics de 
l’enllumenat municipal.  
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3.9.5. Energies renovables 
 
Actualment, a dins del municipi de Molló no es té constància de l’existència de cap instal·lació d’energia 
renovable (solar, eòlica...).  
 
Tampoc es promou la instal·lació de plaques solars en els habitatges de promoció pública, ni existeixen 
subvencions o reduccions en les taxes municipals per incentivar-ne el seu ús. 
 
 
3.9.5.1. Instal·lacions 
 
Al municipi de Molló no hi ha cap instal·lació remarcable que utilitzi energies renovables (solar, eòlica...). 
 
 
3.9.6. Impactes generats pels diferents tipus d’energia, contaminació lumínica i 
electromagnètica 
 
Actualment el consum energètic es basa en la conversió de recursos naturals no renovables (carbó, 
petroli...), la qual cosa suposa un consum poc sostenible. Alhora, també cal tenir en compte que durant 
els processos de conversió, transport i posterior consum de l’energia, es generen residus que 
contaminen, i amenacen amb alterar l’equilibri climàtic. 
 
Tal i com hem dit en els anteriors apartats, les fonts d’energia consumides al municipi de Molló són: 
l’electricitat, els gasos liquats del petroli (butà i propà) i els combustibles líquids (gasolina i gasoil). 
 
En el municipi de Molló, la distribució de l’energia elèctrica es fa en la seva major part aèria, mitjançant 
postes de fusta o formigó, o bé per torres metàl·liques. Aquest xarxa de distribució suposa un important 
impacte visual per al paisatge de la zona. Tanmateix, el consum d’energia elèctrica en els llocs de destí 
és un consum net, que no provoca cap tipus d’emissió ni genera contaminants. Les xarxes de distribució 
d’energia elèctrica, generen camps electromagnètics al seu voltant, especialment les línies d’alta tensió; 
no obstant, no hi han estudis científics provats que mostrin cap impacte d’aquests camps 
electromagnètics. 
 
Cal indicar que la contaminació generada per l’enllumenat públic i coneguda com a contaminació 
lumínica, és deguda a un ús excessiu i irresponsable de l’energia elèctrica en l’enllumenat d’exteriors.  
Tot i que actualment s’està canviant part de l’enllumenat públic de Molló per un de més adequat (amb 
làmpades de vapor de sodi d’alta pressió, amb doble nivell...), encara existeix una part sense substituir. 
 
Un informe sobre la contaminació lumínica a Catalunya, elaborat pel Grup d’Estudis Luminotècnics de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), juntament amb investigadors del Departament d’Astronomia i 
Meteorologia de la Universitat de Barcelona (UB), revela que anualment a Catalunya s’emeten a 
l’atmosfera unes 12.000 tones de diòxid de carboni (CO2), 249 tones d’òxid de carboni (CO) i 600 tones 
d’òxids de nitrogen, corresponent a la il·luminació cap al cel que es dispersa per contaminació lumínica. 
Aquest consum energètic representa una alt malbaratament d’energia. 
 
Per a fer l’estudi s’han avaluat les instal·lacions d’enllumenat artificial considerades com a font d’origen 
de la contaminació lumínica, tant públiques (enllumenat públic) com privades (rètols, façanes d’edificis) o 
singulars (instal·lacions esportives, àrees de serveis). També s’ha considerat la dispersió del flux lumínic 
deguda a l’emissió directa de flux hemisfèric superior (llums tipus bola i similars), així com de l’emissió 
reflectida per paviments, façanes i altres elements il·luminats. 
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            Figura 62: Mapa municipal de contaminació lumínica 
 

 
Font: Resultat de l’estudi elaborat per la UB i la UPC sobre contaminació lumínica a Catalunya. 

 
Així, segons les conclusions d’aquest estudi elaborat a nivell municipal de tot Catalunya, el municipi de 
Molló té una contaminació lumínica molt baixa, pràcticament nul·la. En concret, a les zones urbanes, els 
nuclis on hi ha possibles fonts d’il·luminació, els valors de contaminació es troben entre 0 i 1.000 
Kilolumens, valor que no es pot considerar important per a la contaminació lumínica global. 
 
El gas propà de què disposa part del municipi de Molló, es distribueix mitjançant bombones i amb un 
dipòsit situat a les afores del poble, al costat del cementiri. El gas, s’utilitza a nivell domèstic per a 
escalfar les llars, l’aigua calenta sanitària o per al funcionament de les cuines.  
 
Els combustibles líquids (gasoil i gasolina) són els principals causants de contaminació al terme 
municipal de Molló. Aquests combustibles es consumeixen tant mitjançant els parc mòbil resident i 
estacional, com per algunes de les calderes utilitzades pels habitatges. La combustió d’aquests 
combustibles, generen quantitats importants de CO2, el principal responsable de l’efecte hivernacle. 
 
Al terme municipal de Molló hi ha una benzinera REPSOL situada al a Ginestosa, molt a prop de la 
frontera.  



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
155 

 

 
 

 
 



 
156 
 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

B. Diagnosi estratègica  
 
3.9.8 Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió: 
estructura energètica 
 
 

 ELS DOMICILIS SÓN ELS PRINCIPALS COMSUMIDORS D’ENERGIA ELÈCTRICA DEL 
MUNICIPI 

 
Al municipi de Molló el 66% del seu consum elèctric és utilitzat per a ús domèstic, mentre que un 27% es 
destina al sector terciari i primari, i un 7% al sector industrial. 
 
 

 A MOLLÓ NO HI HA SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL 
 
El municipi de Molló no disposa de Gas Natural, tot i que disposen d’una xarxa adaptada, i no es 
descarta que en un futur es faci arribar el subministrament. 
 
 

 A MOLLÓ HI HA SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 
 
Al terme municipal de Molló hi ha una gasolinera subministradora de gasoil i benzina. 
 
 

 NO S’HAN IMPLANTAT ENERGIES RENOVABLES EN EL MUNICIPI 
 
Actualment, a dins del municipi de Molló no es té constància de l’existència de cap instal·lació d’energia 
renovable. 
 
Tampoc es promou la instal·lació de plaques solars en els habitatges de promoció pública, ni existeixen 
subvencions o reduccions en les taxes municipals per incentivar-ne el seu ús. 
 
 

 ES PORTEN A TERME DIFERENTS ACTUACIONS PER MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
En la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), l’Ajuntament de Molló pretén 
integrar la normativa autonòmica referent a l’enllumenat públic. 
 
Es porta a terme un pla d’adequació dels punts de llum, canviant les làmpades de menor rendiment 
(vapor de mercuri) per làmpades de major rendiment (vapor de sodi a alta pressió). Actualment, la meitat 
del municipi disposa d’enllumenat de vapor de sodi i l’altre meitat de vapor de mercuri. 
 
 

 LES TORRES ELÈCTRIQUES CAUSEN IMPACTE VISUAL 
 
La distribució de l’energia elèctrica es fa, en la seva major part, aèria, mitjançant postes de fusta o 
formigó, o bé en torres metàl·liques. Aquest xarxa de distribució suposa un important impacte visual per 
al paisatge de la zona. 
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3.9.9 Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- El consum domèstic de Molló és el principal responsable del consum d’electricitat en el 
municipi 

- S’estan duen a terme mesures per millorar l’eficiència energètica en l’enllumenat públic 

- A Molló hi ha subministrament de combustibles líquids 

 

Punts febles 

- No hi ha implantació d’energies renovables al municipi de Molló 

- Hi ha zones del municipi on l’enllumenat públic no compleix la normativa vigent de 
contaminació lumínica 

- Elevat ús del transport particular per als desplaçaments, amb el conseqüent consum de 
gasoil i gasolina 

- Manca de control de la gestió energètica municipal 

 

Oportunitats 

- La xarxa del nucli urbà de Molló està adaptada per poder-hi connectar el gas natural 

- La redacció del nou POUM s’integrarà la normativa referent a l’enllumenat públic 

- Part de l’enllumenat públic que encara no ha estat substituït 

- La implantació d’energies renovables en les dependències municipals, així com l’ajuda per 
als particulars 

- El soterrament de trams de línies elèctriques per reduir l’impacte visual en les zones 
urbanes més emblemàtiques de la població 

- Control de la despesa energètica municipal i de l’enllumenat públic 

 

Amenaces 

- Impacte visual de les torres elèctriques 

- Instal·lacions poc sostenibles  
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A. Memòria descriptiva 
 
En aquest apartat es presenten aspectes de l’activitat econòmica i productiva de Molló, 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 Molló i la seva recent evolució, per tal de poder definir noves estratègies econòmiques. 
 
 
4.1. Estructura econòmica general del municipi 
 
La comarca del Ripollès va millorar notablement la seva activitat econòmica durant el 2004 respecte el 
creixement econòmic de l’any 2003, amb un creixement del 2,48% respecte un 0,27% l’any 2003 (Anuari 
Econòmic Comarcal de la Caixa de Catalunya de l’any 2005). Aquest resultat s’explica per la forta 
empenta que ha tingut el sector de la construcció i els relativament bons registres dels serveis a bona 
part del Ripollès. L’evolució creixent d’aquests dos sectors ha ajudat a compensar parcialment la 
davallada del sector primari i de la industria. Entre els anys 2003 i 2004, el sector primari va experimentar 
una caiguda de l’1,28%. Ara bé, aquest fet no fou el més determinant dins l’evolució econòmica de la 
comarca, ja que el primari només representa el 2,2% de l’activitat total. Pel seu costat, la industria va 
presentar una reducció del 0,5%. D’altra banda, la construcció va tenir un increment del 6,33%, 
convertint-se en el sector més dinàmic. Finalment, els serveis van experimentar un augment del 3,17%. 
Amb aquests registres, el creixement acumulat al Ripollès durant el període 2000-2004 se situa en el 
7,6%, per sota la mitjana catalana, d’un 11,3%. 
 
L’activitat econòmica del municipi de Molló està lligada, principalment, al sector primari i al turisme. 
Actualment, i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès, s’està redactant el Pla General 
d’Ordenació Urbana municipal, en el qual es pretén crear una regulació urbanística que permeti l’adequat 
desenvolupament de l’activitat econòmica i, principalment, del sector primari i del turisme. Això ha de 
comportar la possibilitat de transformació d’ús i adequació d’algunes edificacions tenint sempre present 
que el seu atractiu és un determinat model d’estructura urbana i la d’una imatge de nucli rural de 
muntanya. 
 
Pel municipi de Molló 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 
 
Molló, amb una població de 329 habitants (2006), forma part dels municipis més petits que hi ha al 
Ripollès. La zona d’influència més directa de Molló és l’àrea de Camprodon i, en menor mesura, l’àrea de 
Sant Joan de les Abadesses i la de Ripoll. 
 
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 Molló. En el següent gràfic es veu com ha evolucionat 
l’índex d’autocupació en el municipi de Molló en el període 1991-2001. 
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L’índex d’autocupació al municipi de Molló 
ha disminuït considerablement durant el 
període 1991-2001. Mentre que l’any 1991 
es mantenia en un 60,5%, l’any 2001 havia 
davallat fins al 48,8%, experimentant una 
reducció del 11,7%. Aquesta reducció va 
suposar que l’any 2001 el municipi es 
considerés no autosuficient en oferta 
laboral, ja que l’índex d’autocupació no 
superava el 50% (límit mínim 
d’autocupació).  
 
 
 
 
 
Per entendre més clarament l’evolució de l’índex d’autocupació a Molló al llarg del període 1991-2001, a 
continuació es presenta l’índex diferenciant els tres sectors de l’activitat econòmica. 
 
Aquest gràfic representa el percentatge 
de persones residents ocupades en 
cada un dels sectors d’activitat del 
municipi. És a dir, del total de llocs de 
treball que hi ha dins el municipi per a 
cada sector, quin és el percentatge de 
llocs de treball que estan ocupats per 
persones del mateix municipi. 
 
Com es pot observar, l’any 2001, el 
sector secundari és el sector més 
dependent de l’exterior (índex 
d’autocupació d’un 64,3%), mentre que 
els sectors primari i terciari, amb un 
índex d’autocupació d’un 95,1% i d’un 
90% respectivament, es poden 
considerar gairebé totalment 
autosuficients. Durant el període 1991-
1996 tots tres sectors es situaven en 
molts bons nivells d’autocupació, ara 
bé, durant el període 1996-2001, l’índex 
d’autocupació en el sector secundari va 
patir una gran davallada. 
 
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’ocupació per branques d’activitat al municipi de 
Molló durant l’any 2001 es distribuïa de la següent manera: la majoria dels 84 residents ocupats dins el 
mateix municipi exercien en activitats agrícoles i ramaderes (46,4%), en l’hostaleria (19%) i en la 
construcció (13%). Fora del municipi hi treballaven 88 persones, les quals ho feien, principalment, en la 
indústria manufacturera (37,5%) i en la construcció (13,6%). El 48,9% restant es repartia per diverses 
activitats del sector terciari (comerç i reparació, immobiliàries, lloguers i serveis empresarials, hostaleria, 
sanitat i serveis socials, educació, mediació financera, administració pública i altres) i, en menor grau, en 
activitats agrícoles i ramaderes.  
 
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. 
 
 
 
 
 

Figura 63: Índex d’autocupació. Molló. Període 1991-2001

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
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Figura 64: Índex d’autocupació per sectors d’activitat econòmica. 
Molló. Període 1991-2001 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya  
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Taula 46: Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball. 
Molló. Any 2001 

 Total Homes Dones 

Desplaçaments dins 84 44 40 

Desplaçaments a fora 88 56 32 

Desplaçaments des de fora 15 12 3 

Total generats 172 100 72 

Total atrets 99 56 43 

Diferència atrets/generats -73 -44 -29 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
Els fluxos de mobilitat obligada per motius laborals indiquen que la majoria de desplaçaments són 
generats pels residents del propi municipi (92% de 187 fluxos) i que, el nombre de desplaçaments dins 
del propi municipi i cap a fora del municipi és bastant similar (84 interns, 88 externs). Els desplaçaments 
cap a fora del municipi per motius laborals (88 desplaçaments), són molt superiors als desplaçaments 
que es fan des de fora cap a dins del municipi (15 desplaçaments). Aquestes dades indiquen que hi ha 
una certa dependència laboral cap a l’exterior del municipi. Si totes les persones residents ocupades es 
quedessin a treballar al propi municipi, hi hauria un 42,4% dels treballadors de Molló que hauria de 
buscar una ocupació fora del municipi (73 persones). 
 
 
4.3. Mercat de treball i població activa 
 
4.3.1. Població activa i mercat de treball 
 
Durant el període 1991-2001, la població total de Molló es va veure lleugerament reduïda, passant de 
373 a 334 habitants. D’altra banda, la població activa del municipi va incrementar (159 l’any 1991, 180 
l’any 2001), representant l’any 1991 al 42,6% de la població total del municipi, i l’any 2001 al 53,9%. 
 
Pel que fa al nombre d’ocupats també es va veure incrementat, passant de 157 l’any 1991 a 172 l’any 
2001. L’any 1991 el percentatge d’ocupats en relació a la població activa del municipi era del 98,7%, 
mentre que l’any 2001 es mantenia en un 95,5%. Un cop valorades les dades d’ocupació per sexes que 
ofereix l’Institut d’Estadística de Catalunya s’ha vist, també, que les diferències entre sexes són poc 
importants. El 98% dels homes actius es troben ocupats (100 de 102 homes actius). En el cas de les 
dones representen el 92,3% (72 de 78 dones actives). Així, l’ocupació al municipi de Molló es troba 
representada per un 58,1% d’homes i un 41,9% de dones.  
 
Les dades més actualitzades que es tenen són les referents a l’any 2005, però aquestes estan 
incompletes. La única informació que se’n pot extreure és que l’any 2005 hi havia almenys 87 persones 
ocupades, representant el 25,4% de la població total del municipi.  
 
La taula següent resumeix l’evolució de la població activa al municipi de Molló. 
 

Taula 47: Població activa de Molló. Període 1991-2005 

 Anys 

  1991 1996 2001 2005 
 Total població 373 333 334 343 
 Població de 16 anys i més 313 302 308 225* 
 Ocupats 157 144 172 87 
 Busquen la primera ocupació 0 4 2 ** 
 Desocupats amb ocupació anterior 2 6 6 ** 
 Servei militar 0 0 0 ** 
 Total Actius 159 154 180 ** 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya i dades econòmiques de municipis de Caja España (any 2005) 
* Població entre 15 i 64 anys (any 2004). ** no es tenen dades. 
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4.3.2. Estructura sectorial dels llocs de treball 
 
En el següent gràfic es pot veure l’evolució que ha seguit l’ocupació per sectors econòmics al municipi de 
Molló, durant el període 1991-2005. Cal tenir en compte però, que les dades referents a l’any 2005 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. 
 
Durant els primers cinc anys del 
període 1991-2001, la població 
ocupada va patir una disminució. 
Aquesta, es va tornar a recuperar 
durant els següents cinc anys, 
superant fins hi tot la població 
ocupada que hi havia l’any 1991. Si 
es mesura en tant per cent sobre el 
total de la població, s’observa que 
l’any 1991 el 42,1% de la població 
estava ocupada, l’any 1996 
representava el 43,2% i l’any 2001 
el 51,5%. Així, s’observa un 
augment de la població ocupada del 
municipi que es centra en els últims 
cinc anys d’estudi (1996-2001).  
 
Si s’analitzen els diferents sectors de l’activitat econòmica, es pot observar que la variació més important 
l’ha patit el sector de la indústria, que ha incrementat el nombre d’ocupants en 15 persones durant el 
decenni 1991-2001. El nombre d’ocupants en el sector dels serveis també s’ha vist incrementat, passant 
de 61 a 69. D’altra banda, el nombre d’ocupats en el subsector de la construcció s’ha mantingut constant, 
mentre que el sector de l’agricultura ha passat d’ocupar 48 persones a ocupar-ne 40.  
 
Si es valoren les dades referents a l’any 2005 es pot veure que el nombre d’ocupats és molt inferior al de 
l’any 2001. Aquesta diferència pot ser deguda a la diferent procedència de les fonts. Les dades de l’any 
2005, tot i ser les úniques de les quals es disposa, sembla que es troben incompletes. 
 
 
4.3.3. Atur i nivells de protecció 
 
Si s’observa l’evolució de la taxa d’atur al 
municipi de Molló al llarg del període 1999-
2003, es pot observar que aquest ha tingut 
molts alts i baixos. Ara bé, l’any 2003 la taxa 
d’atur és inferior a la de l’any 1999 (taxa d’atur 
del 3,25% l’any 1999 i del 2,22% l’any 2003). 
Durant el període estudiat, la taxa d’atur 
comarcal s’ha situat en tot moment per sobre 
de la taxa d’atur municipal, excepte l’any 2000 
en què les dues taxes eren iguals. L’any 2003 
la diferència entre ambdues taxes 
s’accentuava (taxa d’atur comarcal d’un 
5,05% , taxa d’atur municipal d’un 2,22%).  
 
 
 
 
 

Figura 65: Població ocupada per sectors d’activitat. Molló. Període 1991-

Font: Institut d’Estadística de Catalunya Any 2005: dades econòmiques de 
municipis de Caja España 
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D’altra banda, si s’observa el següent gràfic, 
es pot veure que durant el període (1998-
2000) l’atur afecta principalment a la població 
femenina. Ara bé, el nombre total de persones 
a l’atur és tan baix durant tot el període que les 
dades resulten poc representatives. 
 
 
 
 
 
 
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 del sector primari al municipi de 
Molló, durant el període 1991-2005. Cal tenir en compte però, que tal com s’ha comentat anteriorment, 
les dades referents a l’any 2005 no són de la mateixa font que els altres anys. 
 

Taula 48: Ocupació en el sector primari. Molló i Ripollès (%). Període 1991-2005 
Territori 1991 1996 2001 2005* 

Molló 30,6 22,9 23,3 23,0 

Ripollès 6,6 5,9 4,3 ** 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya  
* Dades econòmiques de municipis de Caja España (any 2005) 
** no es tenen dades 

 
L’any 1991 l’ocupació en el sector primari al municipi de Molló es situava en un 30,6%. Aquest 
percentatge s’ha anat veient reduït durant el període 1991-2001, fins arribar al 23,3%.  
 
Si s’observa l’ocupació en el sector primari en l’àmbit comarcal, es pot veure com l’any 1991, aquesta es 
situa molt per sota de la de l’àmbit municipal, i que tot i la forta davallada que ha experimentat el sector al 
municipi, l’any 2001, l’ocupació municipal en el sector encara es continua situant molt per sobre de la 
mitjana comarcal. Aquest fet indica que el sector primari encara és molt important, pels llocs de treball 
que comporta. 
 
Per a la caracterització del sector primari s’han tingut en consideració les dades dels Cens Agrícola 
corresponents als anys 1982, 1989 i 1999.  
 
Cal remarcar que les dades que es mostren del Censos Agraris provenen de les declaracions dels 
propietaris. Aquest fet dóna algunes vegades com a resultat una superfície agrícola menor de la que 
realment existeix, degut a la no declaració per part d’alguns propietaris. 
 
El municipi de Molló té una superfície total de 4.310 ha, de les quals, l’any 1999, el 98% es podien 
considerar ocupades per superfície agrària. Si s’analitza globalment el període d’estudi, s’observa que la 
superfície agrària s’ha vist incrementada en un 8,1%, passant de 3.910 ha a 4.227 ha. Aquest increment 
es deu a un augment conjunt de la superfície agrícola utilitzada (2.461 ha l’any 1982, per 2.515 ha l’any 
1999) i de les terres catalogades com a “altres”, on s’hi engloben aquelles terres que són cultivables però 
que no s’estan utilitzant (410 ha l’any 1982, per 844 ha l’any 1999). 
 
D’altra banda, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, la superfície forestal del municipi s’ha vist 
reduïda, durant el període 1982-1999, passant de 1.039 ha a 868 ha.  

Figura 67 : Evolució de l’atur. Molló. Període 1998-2004 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Taula 49: Distribució de la Superfície Agrària (hectàrees). Molló. Anys 1982, 1989 i 1999. 

Superfície agrícola utilitzada (SAU) 
Any Terres 

llaurades 
Pastures 

permanents 
Total 

 

Terreny 
forestal Altres Total 

1982 339 2.122 2.461 1.039 410 3.910 
1989 61 2.235 2.296 1.734 52 4.082 
1999 138 2.377 2.515 868 844 4.227 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
 
 
 
Així doncs, segons les dades de l’últim Cens 
Agrícola, l’any 1999 la major part de la superfície 
agrària de Molló era superfície agrícola utilitzada 
(59%), tot i que la superfície forestal i les terres 
catalogades com a “altres” també ocupaven una 
part important del territori (21% i 20% de la 
superfície agrària, respectivament).  
 
 
 
 
 
 
 
Entre les propostes mencionades en la memòria inicial del POUM, es veu la necessitat de protegir la 
superfície agrària del municipi per tal de vetllar pel desenvolupament de les activitats del sector primari, 
essencialment agrícoles i ramaderes. 
 
 
4.4.1. L’agricultura  
 
Com s’ha vist anteriorment, l’any 1999 Molló tenia 4.227ha dedicades al sector primari, i d’aquestes, 
2.515 ha es dedicaven a l’agricultura. 
 
Observant la taula que s’adjunta a continuació, es pot veure que el número d’explotacions agrícoles del 
municipi s’ha vist reduït durant el període 1982-1999 (63 al 1982 i 27 al 1999), mentre que la superfície 
agrària utilitzada ha patit un lleuger augment, passant de 2.461 ha l’any 1982 a 2.515 ha l’any 1999. La 
gran reducció que van patir el nombre d’explotacions agrícoles enfront del petit augment que va 
experimentar la superfície, han generat un important creixement en les dimensions de les explotacions 
agrícoles, passant d’una mitja de 39 ha/explotació l’any 1982 a 93 ha/explotació l’any 1999.  
 

Taula 50: Distribució de la superfície agrícola utilitzada (SAU). Molló. Període 1982-1999 
SAU 1982 1989 1999 

Nombre 
d’explotacions 63 46 27 

Total 
Hectàrees 2.461 2.296 2.515 
Nombre 

d’explotacions 63 46 27 Conreus de 
secà 

Hectàrees 2.459 2.296 2.443 
Nombre 

d’explotacions 1 3 19 Conreus de 
regadiu 

Hectàrees 2 0 72 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
L’any 1999, el 97% de la superfície agrícola utilitzada són conreus de secà. El 3% restant es destina al 
conreu de farratges verds anuals de regadiu, reservant una petita part per algunes hortes familiars. La 
superfície destinada als conreus de secà és, en la seva major part, ocupada per pastures permanents. 
En tractar-se d’un indret de muntanya i, per tant, amb un cert grau d’humitat, la major part de les terres 
es dediquen a les pastures permanents (terres dedicades permanentment a la producció d’herba i com a 
pastures per al bestiar). En menor grau, existeixen també algunes explotacions de conreus herbacis, 

Figura 50: Distribució de la superfície agrària a Molló. 
Any 1999 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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dedicats principalment al conreu de cereals per gra (blat, civada, sègol i altres) i a conreus farratgers 
(farratges verds anuals i plurianuals). Hi ha també una petita superfície dedicada al cultiu de patates. 
 
Cal destacar que, durant el període 1982-1999 hi hagut un canvi en els tipus de conreus. L’any 1982 els 
conreus de farratges verds anuals de regadiu eren gairebé inexistents, en canvi, hi havia molts més 
conreus dedicats al cultiu de farratges verds anuals de secà, i al cultiu de patates i de sègol. L’any 1999 
el cultiu de patates, de sègol i de farratges verds anuals de secà havia davallat notablement i, per contra, 
s’havien incrementat el conreus de farratges verds anuals de regadiu i s’havien creat nous conreus de 
civada. 
 
El predomini de les zones dedicades a pastures permanents i la intensa producció farratgera indiquen 
que l’agricultura del municipi està íntimament lligada a l’activitat ramadera. Es tracta, doncs, d’una 
agricultura subsidiària de les activitats ramaderes. 
 
 
4.4.2. La ramaderia  
 
Històricament, la ramaderia ha estat una de les principals activitats econòmiques del municipi, ara bé, al 
llarg dels anys, les activitats ramaderes dels municipis de muntanya han anat en regressió. Tot i això, el 
sector ramader al municipi de Molló encara continua donant molts llocs de treball.  
 
El nombre d’explotacions ramaderes al municipi va anar davallant progressivament durant el període 
1982-1989, passant de 56 a 27 explotacions. D’altra banda, el nombre total de caps de bestiar es va 
veure lleugerament incrementat, passant de 3.095 (any 1989) a 3.432 (any 1999). 
 
 
 
Per tant, la tendència general que segueix el 
municipi és basa en una disminució progressiva 
del nombre d’explotacions i un augment en el 
nombre total de caps de bestiar. A continuació, 
es representa una classificació dels caps de 
bestiar per espècie per tal de poder valorar els 
canvis que s’han produït, en quant als tipus 
d’espècies explotades, durant el període 
estudiat.  
 
 
 
 
 

 
 
Taula 51: Nombre de caps de bestiar per espècie. Molló. Període 1982-1999 

Any Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram Conills Equins Total 
1982 1.210 109 24 590 823 279 60 3.095 
1989 1.131 742 37 312 611 91 104 3.028 
1999 1.921 429 33 258 500 54 237 3.432 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
L’augment que es va produir en el nombre total de caps de bestiar durant el període 1989-1999, ve 
donat, principalment, per l’ increment del bestiar boví, el qual va passar d’estar representat per 1.210 
caps l’any 1989 a 1.921 caps l’any 1999. D’altra banda, també es detecta un lleuger augment del bestiar 
oví i equí, i en menor mesura, del cabrum. Per contra, el nombre de caps de bestiar porcí, d’aviram i de 
conills es va veure reduït durant el mateix període. L’any 1999, el sector ramader del municipi de Molló 
es basava, principalment, en l’explotació del bestiar boví de carn. 
 
Actualment, segons dades recollides de la memòria inicial del POUM, la ramaderia del municipi es 
continua basant en l’explotació del boví carn, en règim extensiu i sense estabulació. Al llarg dels anys, la 
producció lletera s’ha vist substituïda pel boví de carn, que gràcies a l’existència de la indicació 
geogràfica protegida de Vedella dels Pirineus Catalans i la denominació d’origen de Vedella de Girona, 
s’ha donat un valor afegit a les produccions d’aquesta zona.  
 

Figura 68: Evolució de les explotacions ramaderes a 
Molló. Període 1982-1999 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
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Les Unitats Ramaderes (UR), són unitats que permeten comparar diferents explotacions, encara que 
estiguin dedicades a diferent tipus de bestiar, així permeten comparar les capacitats d’aquestes. Les 
unitats ramaderes s’obtenen aplicant un coeficient a cadascuna de les espècies i tipus d’aquestes, amb 
això s’aconsegueix presentar una mateixa unitat equivalent a totes les espècies. 
 
 

Taula 52: Explotacions i Unitats Ramaderes a Molló. Període 1982-1999 
Any Núm. explotacions Unitats ramaderes 

1982 56 1.200 
1989 42 1.075 
1999 27 1.652 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
 
Si es valora globalment el període 1982-1999, es pot observar que Molló va experimentar un increment 
d’un 37,7% respecte l’any 1982, en les seves UR. Com ja s’ha dit anteriorment, el nombre d’explotacions 
ramaderes es va veure reduït, passant de 56 a 27 en el mateix període. Aquest canvis van provocar un 
augment en la capacitat de les explotacions ramaderes; mentre que l’any 1982 les explotacions tenien 
una capacitat mitjana de 21,4 UR/explotació, l’any 1999 aquesta augmentava fins a 61,2 UR/explotació. 
 
 
4.4.3. L’explotació dels boscos 
 
Segons el que es després de les dades de l’institut d’Estadística de Catalunya, durant el període 1982-
1999 la superfície forestal de Molló va estar marcada per dues etapes. Durant els primers set anys, 
l’abandonament de la superfície agrícola utilitzada i l’existència de terres agràries que no s’estaven 
utilitzant van afavorir el creixement de la superfície forestal del municipi, que va passar de 1.039 ha l’any 
1982 a 1.734 ha l’any 1989. Ara bé, durant el decenni 1989-1999, la superfície forestal es va veure 
novament reduïda, passant de 1.734 ha l’any 1989 a 868 ha l’any 1999. Possiblement, aquesta reducció 
va ser fruit d’una neteja de les masses forestals amb la finalitat de crear nous espais oberts.  
 
Segons aquestes dades, a l’any 1999 els boscos continuaven representant una part molt important del 
territori de Molló, representant el 20% de la superfície total del municipi i el 21% de la superfície agrària 
del municipi. 
 
En la següent taula es diferencien les tipologies d’espècies arbòries que presentava el municipi en les 
seves explotacions durant els anys 1989 i 1999. Es pot observar, que hi ha hagut un descens important 
en quant a la comercialització dels recursos forestals, alhora que s’ha produït un canvi en el tipus 
d’espècies comercialitzades. L’any 1989 es comercialitzaven principalment espècies resinoses, i en 
menor grau, espècies de frondoses i mixtes, sumant una superfície total de 1.708 ha; en canvi, l’any 
1999 pràcticament només es comercialitzaven espècies de frondoses, cobrint una superfície total de 106 
ha.  
 
El nombre total d’explotacions forestals no ha variat gaire (27 l’any 1989 i 23 l’any 1999), el que si que ha 
variat ha estat la seva finalitat; mentre que a l’any 1989 la majoria de les explotacions eren comercials, a 
l’any 1999 la majoria eren no comercials. 
 

Taula 53: Espècies forestals a Molló. Anys 1989 i 1999. 

1989 1999 
Tipus d’espècies 

Núm. 
Explotacions Hectàrees Núm. 

Explotacions Hectàrees 

Frondoses * 394 14 310 
Comercials 17 378 1 100 

No comercials 4 16 13 210 
Resinoses 3 1.074 1 450 

Comercials 3 1.074 0 0 
No comercials 0 0 1 450 

Mixtes * 265 9 108 
Comercials 4 255 1 6 

No comercials 1 10 8 102 
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1989 1999 
Tipus d’espècies 

Núm. 
Explotacions Hectàrees Núm. 

Explotacions Hectàrees 

Total comercials 22 1.708 2 106 
Total no Comercials 5 26 22 762 
Total 27 1.734 23 868 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
* no es disposa d’aquestes dades 

 
 
L’any 1999, la superfície forestal del municipi, segons les dades anteriors, estava constituïda 
principalment per boscos de resinoses i boscos de frondoses (36% i 52% respectivament). Un 88% del 
terreny forestal tenia una finalitat no comercial.  
 
Les dades de l’Inventari ecològic i forestal de Catalunya (CREAF, any 2002), difereixen d’una manera 
important de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. De totes maneres, s’ajusten més a la 
realitat, ja que es basen en l’anàlisi del terreny, a diferència de les provinents de l’Institut d’estadística de 
Catalunya, resultants de les declaracions dels propietaris. A continuació es presenten aquestes dades, 
referents a la Superfície No Utilitzada, segons el CREAF: 
 
 

Taula 54: Superfícies No SAU. Molló. Any2002 

 Bosc dens Bosc clar Arbust Pastures improductiu 
natural 

Total 

% 34,98 1,59 32,83 15,75 1,04 -- 
Hectàrees 1.524,43 69,29 1.430,73 686,39 45,32 3.756 

Font: Inventari Ecològic i forestal de Catalunya. CREAF. Any 2002 
 
Com es pot observar la superfície forestal de Molló, segons les dades del CREAF, és gairebé el doble de 
la superfície declarada per l’Idescat. 
 
 
4.4.3.1. Boscos de propietat pública 
 
Segons dades facilitades pel Consell Comarcal del Ripollès, al municipi de Molló hi ha una forest que es 
troba inclosa dins el Catàleg d’Utilitat Pública amb el número 60. Aquesta forest, que rep el nom de 
Muntanya de Molló té una superfície total de 1.156 ha. 
 
Es desconeix si aquesta finca disposa d’algun pla d’ordenació forestal, ara bé, cal destacar que en el Pla 
comarcal de muntanya 2001-2005 del Ripollès, una de les actuacions previstes era la realització de 
diversos tractaments silvícoles de millora a Molló. Segons dades facilitades per l’Ajuntament de Molló, 
sembla ser que l’única actuació que s’ha realitzat ha estat un seguit de cremes controlades a la zona del 
Coll d’Ares per tal de fer una neteja del sotabosc.  
 
 
4.4.3.2. Boscos de propietat privada 
 
Actualment, al municipi de Molló hi ha 11 finques amb Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), 
ordenant un total de 1.469 ha de superfície forestal de propietat privada. Per tant, es pot dir que la 
superfície forestal de domini privat al municipi de Molló té una extensió de, com a mínim, 1.469 ha.  
 
El 80% dels boscos de Catalunya són de propietat privada, per tant, no és d’estranyar que la majoria dels 
boscos del municipi de Molló siguin privats.  
 
Cal destacar que en les notes prèvies a l’informe ambiental del POUM es constata la fomentació dels 
plans d’ordenació de les explotacions forestals en col·laboració amb els propietaris i la Generalitat de 
Catalunya. Amb aquest fet es preveu una correcta gestió i ordenació de tota la superfície forestal del 
municipi. 
 
En conclusió, tenint en compte que la superfície forestal privada té una extensió de com a mínim 1.469 
ha i la superfície forestal pública ocupa 1.156 ha, al municipi de Molló actualment hi ha una superfície 
forestal de com a mínim 2.625 ha. Dades més en consonància a la realitat, ja que la tendència general 
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del país és l’augment d ela superfície forestal en detriment a al terrenys cultivats. Així doncs, la superfície 
forestal representa almenys el 61% del territori municipal de Molló. 
 
Si es creuen aquestes dades amb les dades de l’inventari ecològic de Catalunya del CREAF, on s’indica 
que a l’any 2001 la superfície forestal del municipi era de 3.756ha, s’arriba a la conclusió que a Molló hi 
ha un mínim de 1.131ha de bosc, en les quals no s’hi fa cap tipus de gestió, sempre suposant que les 
finques que tenen un PTGMF aprovat gestionin les seves superfícies forestals i que a la superfície 
forestal pública hi hagi un pla d’ordenació forestal i s’apliqui la gestió corresponent. 
 
 
4.5. Anàlisi del sector secundari 
 
S’entén com a sector secundari de l’activitat econòmica aquelles activitats i empreses que estan 
classificades com a industrials, aquelles que desenvolupen una activitat directament relacionada amb la 
construcció, així com, les activitats extractives o mineres i de producció d’energia. 
 
En la següent taula es pot veure l’evolució que va seguir l’ocupació en el sector secundari al municipi de 
Molló, durant el període 1991-2005. Cal tenir en compte, però, que tal com s’ha comentat anteriorment, 
les dades referents a l’any 2005 no són de la mateixa font que els altres anys. 
 
 

Taula 55: Ocupació en el sector secundari. Molló i Ripollès (%). Període 1991-2005 
Territori 1991 1996 2001 2005* 

Molló 30,6 35,4 36,6 28,7 
Ripollès 55,5 51,3 47,7 ** 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
* Dades econòmiques de municipis de Caja Espanya (any 2005) 
** no es tenen dades 

 
L’ocupació en el sector secundari al municipi de Molló va anar incrementant durant el període 1991-2001 
(30,6% de la població ocupada l’any 1991, 36,6% l’any 2001). Ara bé, l’augment en l’ocupació es va 
donar tan sols gràcies a l’augment del nombre d’ocupats en el sector de la indústria (29 ocupats l’any 
1991, 44 l’any 2001), ja que el nombre d’ocupats en la construcció es va mantenir constant durant el 
període estudiat (19 ocupats l’any 1991 i el 2001). Cal tenir en compte, també, que l’ocupació en aquest 
sector es va veure augmentada gràcies als llocs de treball que s’oferien fora del municipi dins el 
subsector de la indústria, ja que dins el municipi el nombre de llocs de treball en aquest sector es va 
mantenir bastant constant. Tot i aquest lleuger augment que va patir l’ocupació en el sector secundari del 
municipi, aquesta encara es continuava situant per sota de la mitja comarcal que, tot i la seva davallada, 
l’any 2001 encara es situava en un 47,7%. 
 
Observant l’evolució que han seguit el nombre d’empreses de cada subsector del sector secundari, es 
pot tenir una visió més clara de com ha evolucionat el sector al municipi.  
 

Taula 56: Nombre d’establiments d’empreses i professionals 
del sector secundari (IAE). Molló. Període 1994-2002 

Any Indústria Construcció Total 

1994 3 4 7 
1995 3 3 6 
1996 3 5 8 
1997 4 5 9 
1998 4 6 10 
1999 4 7 11 
2000 4 6 10 
2001 3 6 9 
2002 3 7 10 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
 
L’any 2002, al municipi hi havia 3 empreses més dedicades al sector secundari que l’any 1994. Aquest 
augment però, es va deure exclusivament a les empreses del subsector de la construcció, ja que el 
nombre d’empreses dedicades a la industria es va mantenir constant. Així doncs, el sector de la 
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construcció va crear nous llocs de treball al municipi durant el període 1994-2002. Ara bé, tal com s’ha 
comentat anteriorment, aquests nous llocs de treball no es van ocupar per població del propi municipi.  
 
En conclusió, l’any 2002 el nombre d’establiments industrials al municipi era més baix que el nombre 
d’establiments dedicats a la construcció. Ara bé, hi havia més gent del municipi que treballava a la 
indústria que a la construcció; la resposta a aquest fet recau en que la majoria de la gent del municipi 
que treballa en el sector secundari ho fa fora del municipi. 
 
Segons dades extretes de la memòria inicial del POUM, durant el període 2002-2004 el nombre 
d’establiments dedicats a la construcció va continuar augmentant fins a situar-se en un total de 10 
establiments. El creixement del sector de la construcció es correspon amb l’augment de la construcció 
d’habitatges dels últims cinc anys, en els que Molló s’ha incorporat a la demanda de segona residència 
que és, des de fa temps, pròpia de la Vall de Camprodon. 
 
 
4.5.1. Nombre i tipus d’indústries per sectors d’activitat 
 
La industria no ha estat mai massa representada al municipi de Molló. Segons dades de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, l’any 2002, al municipi hi havia 3 empreses industrials, una que es dedicava 
a la producció d’energia i aigua, i dues dedicades a l’elaboració de productes alimentaris. 
 
A la memòria inicial del POUM es destaca el poc pes que té la indústria al municipi. Tot i que l’any 2004 
s’havia creat un nou establiment industrial, la industria era clarament subsidiària de l’activitat ramadera, 
ja que es basava en l’elaboració de productes alimentaris i d’eines auxiliars per la ramaderia. 
 
 
4.5.2. Ubicació i característiques de les zones industrials 
 
Tal com ja s’ha comentat anteriorment, els establiments industrials a Molló han estat sempre molt pocs, i 
bàsicament han estat petits empresaris; en conseqüència, no existeix cap zona industrial al municipi.  
 
 
4.5.3. Classificació de les activitats econòmiques amb incidència ambiental 
 
La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental 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. 
 
L’OGAU de Girona, indica que no hi ha cap llicència resolta per aquelles activitats que haurien d’estar 
incloses en l’annex I i II.1 de la llei 3/98. Això pot indicar dos coses: que no hi ha cap activitat inclosa en 
aquests annexos o que aquestes activitats no han iniciat els tràmits normatius.  
 
El llistat d’empreses dels annexos II.2 i III, no ha estat facilitat en el moment de la redacció del present 
document. 
 
Cal destacar però, que en les notes prèvies a l’informe ambiental del POUM es constata la previsió de fer 
les revisions i controls de les activitats exigides per la normativa d’activitats amb incidència en el medi. 
 



 
172 
 

 
Agenda 21 local 

Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 

 
4.5.4. Incidència i riscos associats a les indústries 
 
Qualsevol tipus d’indústria i les seves activitats tenen un risc intrínsec pel medi ambient en general, els 
ecosistemes que els envolten i la salut humana tant de la població, les poblacions veïnes i dels propis 
treballadors, ja que poden ser un focus de contaminació, ja sigui per a l’atmosfera, les aigües o el sòl. El 
risc potencial de cada indústria vindrà determinat per la seva activitat, procés, tecnologia i materials 
usats, que determinaran les seves emissions gasoses, líquides o sòlides, i els seus residus. 
 
Les activitats que es duen a terme en cada indústria estan 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. 
 
Actualment, al municipi de Molló, no hi ha cap indústria que es trobi inclosa dins el CAPCA, donades les 
característiques de les seves empreses. 
 
 
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. 
 
Durant el decenni 1991-2001, l’ocupació en el sector terciari del municipi no va variar gaire; l’any 1991 el 
sector representava al 38,9% de la població ocupada del municipi, i l’any 2001 es mantenia en un 40,1%. 
A diferència de la majoria dels municipis de la comarca, que han experimentat un fort creixement en 
l’ocupació d’aquest sector, al municipi de Molló el creixement de l’ocupació en el sector terciari no va ser 
un fet tant evident. Aquest fet es corrobora comparant les dades d’ocupació del municipi amb el conjunt 
de la comarca. Tal i com es pot observar en la taula següent, l’ocupació en el sector terciari a la comarca 
del Ripollès va anar augmentant durant el període 1991-2001, fins a arribar a representar al 48% de la 
població total ocupada i situant-se, per tant, en un nivell superior que l’ocupació al municipi de Molló. 
Aquest fet indica que el municipi de Molló no ha estat un dels municipis capdavanters de la comarca en 
el desenvolupament del sector terciari. 
 
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. 
  

Taula 57: Ocupació en el sector terciari. Molló i Ripollès (%). Període 1991-2005 
TERRITORI 1991 1996 2001 2005* 

Molló 38,9 41,7 40,1 48,3 
Ripollès 37,9 42,7 48,0 ** 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
*Dades econòmiques de municipis de Caja España (any 2005) 
** no es tenen dades 

 
En la taula següent es pot observar l’evolució que han seguit el nombre d’establiments i professionals 
d’aquest sector. 
 

Taula 58: Nombre d’establiments d’empreses i professionals del sector 
terciari (IAE). Molló. Període 1994-2002 

Any Comerç al 
detall Serveis Professionals 

i artistes Total 

1994 6 14 1 21 
1995 6 14 2 22 
1996 6 17 3 26 
1997 6 19 3 28 
1998 6 17 4 27 
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Any Comerç al 
detall Serveis Professionals 

i artistes Total 

1999 6 18 4 28 
2000 7 18 2 27 
2001 7 20 2 29 
2002 7 22 2 31 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
Durant el període estudiat (1994-2002), el nombre d’establiments i professionals dels sector terciari va 
augmentar significativament, passant de 21 l’any 1994 a 31 l’any 2002. Ara bé, aquest augment es deu 
principalment al creixement de les empreses de serveis, que van passar de 14 a 22 establiments, 
representant durant tot el període estudiat el subsector amb pes dins el sector terciari. 
 
Cal destacar però, que tot i l’augment en el nombre d’establiments dedicats al sector terciari, el nombre 
de llocs de treball al municipi dins d’aquest sector no s’ha vist incrementat. 
 
 
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 durant el 
període 1994-2002, va passar de 6 a 7 establiments. 
 
El tipus de comerç que hi havia a Molló durant el període 1994-2002, era el basat en els de productes 
químics, el comerç no catalogat i el de productes alimentaris, sent aquest últim el més representat durant 
l’any 2002.  
 
Taula 59: Establiments d’empreses de comerç al detall per branques d’activitat (IAE). Molló. Període 1996-2002 

Any Productes 
alimentaris 

Roba i calçat Articles per la 
llar 

Llibres i 
periòdics 

Productes 
químics 

Material 
transport 

Comerç 
NCAA Total 

1994 2 0 0 0 1 0 3 6 
1995 2 0 0 0 1 0 3 6 
1996 3 0 0 0 1 0 2 6 
1997 3 0 0 0 1 0 2 6 
1998 4 0 0 0 1 0 1 6 
1999 3 0 0 0 1 0 2 6 
2000 4 0 0 0 1 0 2 7 
2001 5 0 0 0 1 0 1 7 
2002 4 0 0 0 1 0 2 7 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
 
Les següents dades, incloses pel fet de ser més actualitzades, estan extretes d’una altra font. Per aquest 
motiu, s’analitzen separadament. 
 

Taula 60: Establiments comercials al detall. Molló. Any 2004 
TIPUS COMERÇ Nombre d’establiments 

 Fruites i verdures 0 
 Carnisseries 1 
 Peixateries 1 
 Forn, pastisseria i productes làctics 0 
 Cellers 0 
 Estancs (tabac) 4 
 Productes alimentaris i begudes en general 4 
 Tèxtil, confecció i calçat 0 
 Productes farmacèutics, drogueria, perfumeria i cosmètica 0 
 Equipament casa, bricolatge, construcció i sanejament 0 
 Vehicles, accessoris i recanvis  0 
 Combustible, carburants i lubricants 1 
 Béns usats (mobles i estris d’ús domèstic) 0 
 Instruments musicals i accessoris 0 
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TIPUS COMERÇ Nombre d’establiments 

 Fruites i verdures 0 
 Grans magatzems 0 
 Hipermercats 0 
 Magatzems populars 0 
 Altres tipus de comerç al detall 4 
 Total 15 
Font: Dades municipals de Caja España  

 
 
Aquestes dades ens indiquen que l’any 2004, al municipi hi havia 15 establiments de comerç al detall. 
Alhora, la majoria eren els dedicats a la venda de productes alimentaris (6 establiments, tenint en compte 
tots els comerços alimentaris). D’altra banda, hi havia 4 establiments dedicats a la venda de productes 
per al fumador, 1 dedicat a la venda de combustibles, carburants i lubricants i 4 comerços que no es 
catalogaven dins de cap categoria concreta. És important tenir en compte que dins dels establiments 
dedicats a la venda de productes per al fumador, és possible que s’incloguin les màquines de tabac 
d’alguns bars i restaurants. 
 
El llistat d’empreses de serveis que actualment disposen de llicència ambiental en els annexos II.2 i III de 
la llei 3/98 no ha estat facilitat durant l’elaboració d’aquesta descripció. Per tant, no s’inclouen en aquest 
apartat. Com s’ha vist anteriorment no hi ha cap llicència resolta en el municipi del annexos I i II.1. 
 
 
4.6.3. Anàlisi de la intensitat comercial i els hàbits de consum de la població 
 
A causa de la poca població que hi ha al municipi, el comerç a Molló és bastant escàs, ja que es genera 
poca demanda. D’altra banda, no es té constància que al municipi de Molló hi hagi cap associació de 
comerciants. 
 
 
4.6.4. Anàlisi i característiques del sector serveis 
 
Com ja s’ha comentat i observat anteriorment, durant el període 1994-2002, el subsector dels serveis va 
experimentar un augment en el seu nombre d’establiments, passant de 14 a 22. Aquest nombre resulta 
prou elevat, tenint en compte que es tracta d’un municipi de 336 habitants. És evident doncs, que la gran 
majoria d’aquests establiments estan encarats a fer front a la demanda turística que té el municipi. 
 
La gran majoria dels establiments dedicats als serveis són empreses d’hostaleria. L’any 1994 ja n’hi 
havia 10, mentre que l’any 2002 havien augmentat fins a 14. D’altra banda, l’any 2002, al municipi hi 
havia 3 establiments dedicats als serveis personals, 3 més dedicats als serveis immobiliaris i altres, 1 
que es dedicava a donar serveis a l’empresa i 1 destinat a la medicació financera. 
 
 
Taula 61: Establiments d’empreses de serveis (no detall) per branques d’activitat (IAE). Molló. Període 1996-2002 

Any Comerç 
engròs Hostaleria Transports i 

comunicació
Mediació 
financera 

Serveis 
empresa 

Serveis 
personals 

Immobiliàries i 
altres Total 

1994 0 10 1 0 0 3 0 14 
1995 0 11 0 0 0 3 0 14 
1996 0 14 0 0 0 3 0 17 
1997 0 15 0 0 0 4 0 19 
1998 0 14 0 0 0 3 0 17 
1999 0 15 0 0 0 3 0 18 
2000 0 15 0 0 0 3 0 18 
2001 0 13 0 1 0 3 3 20 
2002 0 14 0 1 1 3 3 22 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
 
El llistat d’empreses de serveis que actualment disposen de llicència ambiental en els annexos II.2 i III de 
la llei 3/98, no ha estat facilitat durant l’elaboració d’aquesta descripció. Per tant, no s’inclouen en aquest 
apartat. Com s’ha vist anteriorment no hi ha cap llicència resolta en el municipi del annexos I i II.1. 
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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, 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 el manteniment d’un nombre elevat de llocs 
de treball. 
 
El turisme a Molló, tot i ser més escàs que a la resta de la comarca, ha anat guanyant força al llarg dels 
anys, i en conseqüència, l’oferta turística del municipi ha anat augmentant progressivament. 
 
Fins fa relativament poc temps, per oferta turística s’entenia el nombre de llits en hotels i/o hostals que 
tenia un municipi, més les places de càmping disponibles i l’oferta de restauració del municipi, o sigui, 
restaurants i bars. En el últims anys ha crescut la modalitat de residències cases de pagès, que s’han 
incorporat en l’oferta turística del país i cada vegada tenen una presència més important. 
 
Les residències cases de pagès tenen la particularitat que han d’estar en un medi natural, estar en 
contacte amb explotacions agràries, estar ubicades en un edifici construït abans del 1950 i d’acord amb 
l’arquitectura de la zona. Aquests es classifiquen en tres grups: 
 

- Masia: ubicada fora del nucli de població i integrada dins d’una explotació agrícola, ramadera o 
forestal. 

 

- Casa de poble: ubicada dins d’un nucli de població de menys de 1.000 habitants. 
- Allotjament rural independent: integrat en un edifici aïllat o en un nucli de menys de 1.000 

habitants, amb servei cuina, saló-menjador, un dormitori o més i un bany o més. 
 
A la taula següent es pot observar com aquesta tipologia d’allotjaments turístics ha experimentat un petit 
creixement en els últims anys.  
 
Taula 62: Residències i cases de pagès. Nombre i places. Molló. Període 2000-2006 

Allotjament rural 
independent Masies Cases de Poble Total allotjaments 

Any 
Nombre Places Nombre Places Nombre Places Nombre Places 

2000 1 8 1 15 0 0 2 23 
2002 1 8 1 15 0 0 2 23 
2006* 1 8 2 25 0 0 3 33 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya         
 * Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Gironès i la pàgina web de la Vall de Camprodon 

(www.valldecamprodon.org)  
 
Tal com es pot observar, tant el nombre d’allotjaments rurals com el nombre de places s’ha vist 
augmentat durant el període 2000-2006.  
 
Així doncs, actualment, el terme municipal de Molló disposa de 3 allotjaments de turisme rural que 
ofereixen un total de 33 places. Seguidament s’especifiquen quins són aquests allotjaments:  

 
- Can Torrent (allotjament rural independent). 
- Can Illa (masia). 
- La Costa de Molló (masia). 

 
Pel que fa als altres tipus d’allotjaments turístics, a continuació es representa una taula per veure també 
quina ha estat l’evolució que han seguit. 
 

Taula 63: Hotels, hostals i pensions. Nombre i places. Molló. Període 2000-2006 
Hotels Pensions Total allotjaments 

Any 
Nombre Places Nombre Places Nombre Places 

2000 4 142 0 0 4 142 
2002 4 142 0 0 4 142 
2006* 1 52 2 32 3 84 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
* Dades del Consell Comarcal del Ripollès  
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Per contra, el nombre d’establiments i de places hoteleres s’ha reduït durant el període estudiat. 
Actualment, segons dades del Consell Comarcal del Ripollès, al municipi hi ha 1 hotel i 2 pensions, 
oferint un total de 84 places. 
 
Cal tenir en compte que, els criteris a l’hora de determinar els tipus d’establiments hotelers, possiblement 
no són els mateixos per les diverses fonts consultades i que és per aquesta raó les classificacions dels 
establiments difereixen entre els diferents anys.  
 
Ara bé, tot i la reducció que han patit els allotjaments hotelers, cal tenir en compte que al municipi de 
Molló hi ha també la possibilitat de llogar apartaments rurals. Segons dades del Consell Comarcal del 
Ripollès s’ha pogut determinar que al municipi hi ha, almenys, 1 establiment dedicat a aquest tipus de 
lloguers, el qual ofereix un total de 24 places. 
 
Pel que fa als bars i restaurants, l’any 2000 hi havia un total de 3 establiments, concretament 2 bars-
restaurants i 1 restaurant. Segons dades extretes de la pàgina web www.valldecamprodon.org i 
www.elripolles.com, actualment al terme municipal de Molló hi ha 8 restaurants, 2 dels quals pertanyen a 
l’hotel i a una de les pensions comentades anteriorment. Així doncs, tot i que podria ser que els 
restaurants que pertanyen a un hotel o hostal no s’incloguin en les dades d’establiments de restauració 
de l’Institut d’Estadística de Catalunya, en els últims anys hi hagut un increment en el nombre 
d’establiments de restauració al municipi. 
 

Taula 64: Establiments de restauració a Molló. Període 1995-2000 
Any Restaurants - Bars Restaurants Total 

1995 2 1 3 
1996 2 1 3 
1997 2 1 3 
2000 2 1 3 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
És evident doncs, que el municipi de Molló té una gran diversitat d’oferta turística que procura fer front a 
l’afluència de turistes que rep el municipi, els quals, són atrets principalment, pels grans valors naturals, 
culturals i paisatgístics d’aquest indret del Pirineus. 
 
D’altra banda, per l’equip redactor del POUM, el gran nombre de masies i cases rurals, ara ja amb el 
catàleg de masies i cases rurals aprovat, la qual cosa permet ja la seva recuperació, rehabilitació i 
reconstrucció, obre un nou filó per a activitats com ara cases de colònies i campaments juvenils, el 
turisme i l’hoteleria en cases de pagès o la segona residència en masies. Aquest és un nou recurs de 
perspectives immediatament esperançadores per al desenvolupament econòmic del municipi. 
 
Cal destacar també, que la Mancomunitat de Municipis de la Vall de Camprodon és un dels socis del 
Consorci Ripollès Desenvolupament. Des d’aquest consorci, entre d’altres coses, es promouen activitats 
per tal de promocionar el turisme als municipis del Ripollès i, per tant, a Molló. 
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B. Diagnosi estratègica 
 
4.7. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 
 

 OFERTA LABORAL NO AUTOSUFICIENT 
 
L’any 2001, Molló no era autosuficient en oferta laboral, ja que menys del 50% dels residents treballaven 
al municipi (índex d’autocupació del 48,8%). És important tenir en compte que en deu anys, l’autocupació 
del municipi s’ha vist reduïda en un 11,7% (índex d’autocupació del 60,5% l’any 1991). 
 
La relació de persones del municipi que tenen una ocupació comparada amb els llocs de treball que 
s’ofereixen al municipi confirmen que la dependència cap a l’exterior per motius laborals és cada cop 
més accentuada. Aquestes dades permeten valorar que si, en el suposat cas, totes les persones 
residents ocupades es quedessin a treballar en el propi municipi, l’any 1991 hi hauria hagut un 34,4% 
dels treballadors de Molló que hauria hagut de buscar una ocupació fora (54 persones), l’any 1996 
aquesta dependència hauria estat d’un 42,3% (61 persones), i l’any 2001 s’hauria mantingut en un 42,4% 
(73 persones). 
 
 

 TAXA D’ATUR PER SOTA LA MITJANA COMARCAL 
 
La taxa d’atur al municipi de Molló al llarg del període 1999-2003 ha tingut molts alts i baixos. Ara bé, 
l’any 2003 la taxa d’atur és inferior a la de l’any 1999 (taxa d’atur del 3,25% l’any 1999 i del 2,22% l’any 
2003). Tot i que la davallada no hagi estat molt notable, és important tenir en compte que durant tot el 
període estudiat, la taxa d’atur comarcal s’ha situat sempre per sobre de la taxa d’atur municipal, excepte 
l’any 2000 en què les dues taxes eren iguals. L’any 2003 la diferència entre ambdues taxes es fa encara 
més evident (taxa d’atur comarcal d’un 5,05% , taxa d’atur municipal d’un 2,22%).  
 
Com ja s’ha comentat, la taxa d’atur del municipi era fluctuant, això és degut a que el nombre d’aturats al 
municipi és baix amb un màxim de 15 aturats. Per tant, qualsevol petita variació en el nombre d’ocupats 
del municipi repercuteix en gran mesura sobre la taxa d’atur de la població. 
 
 

 SECTOR PRIMARI IMPORTANT DINS EL CONTEXT MUNICIPAL 
 
L’ocupació en el sector primari al municipi de Molló ha anat perdent pes durant el període 1991-2001 
(30,6% de la població ocupada l’any 1991 i 23,3% l’any 2001). Tot i això, durant el període 1991-2001, 
l’ocupació en el sector primari s’ha situat sempre molt per sobre de la mitjana comarcal. 
 
L’any 1999, gairebé tot el territori del municipi estava destinat a la realització d’activitats agrícoles i 
ramaderes. És important tenir en compte doncs, que el municipi de Molló resulta ser un indret d’especial 
importància si es volen continuar mantenint les activitats del sector primari.  
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 PÈRDUA D’EXPLOTACIONS FAMILIARS AGRÍCOLES I RAMADERES 
 
El nombre d’explotacions agrícoles i ramaderes del municipi va disminuir notablement durant el període 
1982-1999, passant de 63 a 27 explotacions agrícoles i de 56 a 27 explotacions ramaderes. D’altra 
banda, la Superfície Agrícola Utilitzada augmentava lleugerament (2.461 ha l’any 1982 i 2.515 ha l’any 
1999) com també ho feia el número d’unitats ramaderes (1.200 UR l’any 1982 i 1.652 UR l’any 1999). 
Aquest fet va suposar un important canvi en la tipologia de les explotacions agrícoles i ramaderes. Les 
explotacions agrícoles van augmentar considerablement la seva superfície, passant d’una mitjana de 39 
a 93 ha/explotació, mentre que les explotacions ramaderes augmentaven la seva capacitat passant d’una 
mitjana de 21,4 a 61,2 UR/explotació. 
 
Aquests canvis van suposar una clara regressió de les explotacions familiars agrícoles i ramaderes, que 
a poc a poc han anat desapareixent. Aquesta fet es pot explicar per l’evolució i les tendències del mercat 
actual, així com per la desaparició d’explotacions familiars i la concentració de l’activitat en explotacions 
més grans per temes de viabilitat econòmica, sense oblidar la millora tècnica i de qualitat que ha 
experimentat el sector. 
 
 

 IMPORTANT CREIXEMENT DE LA SUPERFÍCIE FORESTAL 
 
El terme municipal de Molló té una gran part del seu terreny ocupada per boscos. L’any 1999, segon les 
dades proporcionades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, la superfície forestal representava el 20% 
de la superfície total del municipi. Ara bé, la superfície forestal del municipi es va veure molt reduïda 
durant el període 1989-1999, passant de 1.734ha a 868ha. Les dades del CREAF (més fiables degut a 
que es basen en l’anàlisi del terreny i no en les declaracions dels propietaris), indiquen que l’any 2002 la 
superfície forestal representava un 86% del total de la superfície del municipi. 
 
Per l’observació directe i contrastant les dades d’una i altre font, es pot dir que els boscos estan patint un 
important abandonament, basant-se en criteris econòmics i no en una gestió acurada i de qualitat de les 
forests. Un exemple és que segurament al municipi de Molló hi ha bona part de la superfície de bosc 
sense cap PTGMF i, per tant, sense cap tipus de gestió. Aquest fet pot portar a un increment dels 
incendis forestals i a un menor rendiment econòmic de les superfícies forestals, entre altres 
conseqüències. Un aprofitament correcte dels recursos forestals pot ajudar a afavorir l’economia del 
municipi, alhora que és un bon mecanisme de gestió. Per això, és important que els boscos disposin d’un 
pla de gestió que en reguli la seva explotació alhora que els mantingui ordenats. 
 
La reducció més important, però, s’observa en l’aprofitament dels recursos forestals (segons les dades 
de l’Idescat). Mentre que l’any 1989 la superfície forestal que s’aprofitava comercialment era de 1.708 ha, 
l’any 1999 aquesta superfície s’havia reduït fins a 106 ha. El nombre d’explotacions forestals comercials 
també es va veure considerablement disminuït, passant de 22 a 2 explotacions. 
 
Es denota una important diferència de criteris alhora de fer les bases estadístiques forestals, segons les 
fonts. És important per dur a terme una bona gestió del territori que les dades coincideixin i es facin 
segons unes mateixes bases i criteris. 
 
 

 EL SECTOR INDUSTRIAL ÉS GAIREBÉ INEXISTENT I CADA COP GENERA MÉS 
DESPLAÇAMENTS CAP A FORA DEL MUNICIPI 

 
Durant el decenni 1991-2001 es va detectar un creixement de la població ocupada en el sector terciari 
(30,6% del total de la població ocupada l’any 1991, 36,6% l’any 2001). Després de valorar com es 
distribuïa la població ocupada en aquest sector, s’ha pogut determinar que l’augment en l’ocupació es va 
donar tan sols gràcies a l’augment del nombre d’ocupats en el sector de la indústria (29 ocupats l’any 
1991, 44 ocupats l’any 2001), ja que el nombre d’ocupats en la construcció s’havia mantingut constant 
durant el període estudiat (19 ocupats l’any 1991 i el 2001).  
 
Ara bé, tal i com es pot observar en la taula següent, l’ocupació en el sector industrial durant el decenni 
1991-2001 s’ha vist augmentada gràcies als llocs de treball que s’ofereixen fora del municipi, ja que dins 
el municipi el nombre de llocs de treball que s’ofereixen dins d’aquest sector fins i tot ha disminuït.  
 



 
Agenda 21 local 
Document I: Memòria descriptiva i diagnosi estratègica 

 
179 

 

 
 
Si es valora el nombre d’establiments industrials que hi havia l’any 2001, es corrobora el fet que al 
municipi hi hagi tan pocs llocs de treball dins d’aquest sector, ja que només hi havia 3 establiments, els 
quals eren petites industries.  
 
Tot i que l’any 2004, segons la memòria inicial del POUM, s’havia creat un nou establiment industrial, la 
industria al municipi continuava tenint molt poc pes i era clarament subsidiària de l’activitat ramadera, ja 
que es basava en l’elaboració de productes alimentaris i d’eines auxiliars de la ramaderia. 
 
 

 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ ES TROBA EN PLE CREIXEMENT 
 
Tot i que el nombre d’ocupats en el sector de la construcció al municipi de Molló es mantingués constant 
durant el decenni 1991-2001, el nombre de llocs de treball que s’oferien al municipi si que es va veure 
incrementat, passant de 6 a 17 llocs de treball.  
 
L’augment de l’oferta laboral en el sector de la construcció es corrobora observant l’evolució que han 
seguit el nombre d’establiments dedicats a la construcció del municipi, que van passar de 4 a 7 durant el 
període 1994-2002. Segons dades extretes de la memòria inicial del POUM, durant el període 2002-2004 
el nombre d’establiments dedicats a la construcció va continuar augmentant fins a situar-se en un total de 
10 establiments. Així doncs, el sector de la construcció està en ple creixement al municipi, un creixement 
provocat per l’augment de la construcció d’habitatges dels últims cinc anys, en els que Molló s’ha 
incorporat a la demanda de segona residència que és, des de fa temps, pròpia de la Vall de Camprodon. 
 
 

 EL SECTOR DELS SERVEIS ÉS UN SECTOR D’ESPECIAL IMPORTÀNCIA PER L’ECONOMIA 
DEL MUNICIPI 

 
Tot i que durant el decenni 1991-2001, l’ocupació en el sector terciari del municipi no ha variat gaire 
(38,9% de la població ocupada del municipi l’any 1991, i 40,1% l’any 2001), el sector dels serveis és un 
sector d’especial importància dins l’economia del municipi, que a poc a poc va guanyant força. Si es 
considera l’ocupació en el sector terciari l’any 2001 en el conjunt de la comarca del Ripollès, es pot veure 
que aquesta es situa en un nivell similar a la del municipi de Molló (el 48% de la població total ocupada 
del Ripollès treballa en el sector terciari).  
 
El nombre d’ocupats en el sector no ha augmentat significativament, però d’altra banda, si que ho han fet 
el nombre d’establiments dedicats als serveis, els quals han passat de 14 a 22 durant el període 1994-
2002. 
 
Actualment, el municipi de Molló potser no és un dels municipis amb més afluència turística del Ripollès, 
però és evident que el turisme, lligat directament al sector dels serveis representa un element molt 
important en l’economia del municipi. 
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 L’ACTUAL REDACCIÓ DEL POUM PREVEU EL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR PRIMARI I 
DEL TURISME 

 
Actualment, al municipi de Molló s’està duent a terme la redacció del Pla d’Ordenació Urbana Municipal, 
en el qual es preveu una regulació urbanística que permeti l’adequat desenvolupament de l’activitat 
econòmica del municipi lligada, principalment, al sector primari i al turisme. Això ha de comportar la 
possibilitat de transformació d’ús i adequació d’algunes edificacions tenint sempre present que l’atractiu 
del municipi és un determinat model d’estructura urbana i una imatge de nucli rural de muntanya. 
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4.8. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Taxa d’atur inferior a la mitjana comarcal 

- El percentatge de població ocupada en el sector primari al municipi està molt per sobre de 
la mitja comarcal 

- Increment de la Superfície Agrària Utilitzada 

- Increment de la superfície forestal 

- Augment del nombre de caps de bestiar 

- Augment del nombre de llocs de treball al municipi en el sector de la construcció 

- Gran nombre d’establiments en el sector serveis 

- Els grans valors naturals, culturals i paisatgístics del municipi, junt amb la important oferta 
d’allotjaments rurals que hi ha al municipi poden permetre incrementar una oferta turística 
de qualitat, lligada amb el respecte per l’entorn natural 

 

Punts febles 

- Manca de dades per l’estudi de l’estructura econòmica del municipi 

- Oferta laboral no autosuficient 

- Desacceleració del sector primari de l’economia. L’abandonament d’explotacions familiars 
redueix el nombre d’ocupats en l’activitat agrària i ramadera 

- Important reducció de la comercialització dels recursos forestals 

- Poca oferta laboral en el sector industrial del municipi 

- L’increment de les segones residències genera problemes d’especulació i degradació del 
territori, a l’hora que només genera beneficis locals durant el moment de la construcció 

- Poca varietat en l’oferta comercial 

- Les dades, sobre una mateixa informació, de diferents fonts no coincideixen i estan 
desfasades temporalment, això dificulta l’anàlisi i la gestió del territori 

- No es tenen dades sobre les llicències ambiental de les activitats que es desenvolupen en 
el municipi, per tant se suposa que no hi ha control sobre aquestes activitats 

 

Oportunitats 

- L’existència de la indicació geogràfica protegida de Vedella dels Pirineus Catalans i la 
denominació d’origen de Vedella de Girona, dona un valor afegit a les produccions 
ramaderes d’aquesta zona 

- L’Ajuntament de Molló amb col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès es troba, 
actualment, en plena redacció del POUM. Aquesta eina de gestió del territori esdevé un 
element clau per al desenvolupament dels diferents sectors econòmics del municipi 

- El nombre de masies i cases rurals que hi ha al municipi, ara ja amb el catàleg de masies i 
cases rurals aprovat, dona pas a la possibilitat de recuperar, rehabilitar i reconstruir 
aquestes edificacions amb la finalitat d’incrementar l’oferta turística lligada al turisme rural, 
a les cases de colònies i els campaments juvenils 
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Amenaces 

- Dependència laboral cap a l’exterior del municipi cada cop més accentuada 

- L’ocupació en el sector industrial és cada cop més dependent de l’exterior. Cada cop són 
més les persones del municipi que marxen a treballar fora en el sector de la indústria 
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A. Memòria descriptiva 
 
 
5.1. Població 
 
5.1.1. Evolució i estructura de la població 
 
El municipi de Molló té (any 2006) 329 habitants 
amb una densitat de població de 7,8 habitants per 
quilòmetre quadrat. Si s’observa l’evolució de la 
població en el període 1900-2001 es veu com el 
municipi ha perdut gran part de la població que 
tenia l’any 1900 (996 habitants). Tot i això, el 
màxim de població del municipi es va donar l’any 
1910, amb 1.048 habitants. A partir d’aquest 
moment Molló no va parar de perdre població fins 
als 334 habitants de l’any 2001. 
 
Sembla, doncs, que en els últims anys (2001-
2005) la tendència a la pèrdua de població 
s’estanca i el municipi manté una població més o 
menys estable. En els darrers cinc anys el 
municipi ha perdut cinc habitants. 
 
Pel que fa a la distribució de la població, al municipi de Molló hi ha 8 nuclis de població o entitats 
singulars amb un pes demogràfic molt diferenciat. El nucli amb més població és el de Molló amb 170 
habitants (51,05% de la població, any 2003), el segueixen, en pes demogràfic, Espinavell i la Ginestosa 
(46 i 30 habitants, respectivament). Els altres 5 nuclis es reparteixen el 17,71% de la població restant, 
des dels 19 habitants de Can Solà, als només 7 habitants de Fabert. 
 

Taula 69: Població de Molló segons les entitats singulars. Any 2003 

Entitat singular Habitants 2003 Percentatge 
respecte el total 

Can Solà 19 5,71 

Espinavell 46 13,81 

Fabert 7 2,10 

Ginestosa, la 30 9,01 

Graells 9 2,70 

Moixons 9 2,70 

Molló 170 51,05 

Riberal, el 15 4,50 

TOTAL: 333 100 % 

Font: Sistema d’Informació d’Administració Local 
 
 
L’estructura de la població de Molló per grans grups d’edat (any 2004) ens mostra una estructura 
semblant a la del Ripollès i a la de Catalunya, tot i que com passa a la resta de la comarca, amb un 
població força envellida. La població de 0-14 anys representava el 6,41%, la població de 15-64 anys el 
65,6% i la població major de 65 anys el 27,99%.  
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Figura 69: Evolució de la Població. Molló. 1900-2001 

Font: Instituto Nacional de Estadística període 1900–1980 i 
Institut d’Estadística de Catalunya període 1980 - 2000. 
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Si s’observa l’evolució dels diferents grups 
d’edat en el període 1981-2004, es veu com en 
el darrer quart de segle el municipi deixa de 
tenir una població relativament jove, tot i que 
l’any 1981 ja començava a presentar un cert 
envelliment (0-14 anys: 16,17%, població de 
15-64 anys: 65,60% i >65 anys: 15,92%). A 
partir de l’any 1981 la població major de 65 
anys comença a guanyar pes, mentre que la 
població de menys de 14 anys disminueix. Així, 
l’índex d’envelliment (població >65 anys / 
població 0-14 anys) que l’any 1981 ja era de 
0,98 arriba a 4,36 l’any 2004. I la relació entre 
la població en edat d’incorporar-se al mon 
laboral a mig-curt termini (de 10 a 19 anys) i de 
jubilar-se (de 50 a 64 anys) és de 0,63. 
 

 
 
Pel que fa a la relació entre la població masculina i femenina no es veuen diferències significatives 
(50,73% homes i 49,27% dones). El que ens mostren les piràmides d’edat és la pèrdua de població jove 
respecte l’any 1981 i la concentració de la gran part de la població en la franja d’edat intermèdia (30-59 
anys). 

 
 
El creixement natural de la població de Molló en 
el període 1975-2004 és negatiu, amb una 
relació naixements/defuncions de 0,57 i un 
balanç net de pèrdua de 62 habitants. Pel que fa 
a l’evolució dels naixements i les defuncions 
sembla que ens els últims anys, tot i les grans 
oscil·lacions anuals, les dues variables van a la 
baixa. Destaca que de l’any 1999 al 2004 no hi 
ha cap naixement. 
 
 
 

 
 
5.1.2. Moviment migratori 
 
L’origen de la població de Molló és majoritàriament de 
Catalunya, un 95% de la població és nascuda al principat, 
sobretot de la comarca del Ripollès (70% de la població). 
Els habitants de Molló nascuts a una altra comunitat 
autònoma representa el 4% de la població i els nascuts a 
l’estranger només l’1%. 
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Figura 70: Evolució grans grups d’edat. Molló. Període 1981-
2001 

  Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Figura 71: Estructura de la població per sexes i edat. 1981. Figura 72: Estructura de la població per sexes i edat. 2004.

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

 

Mateixa 
comarca

70% Estranger
1%

Altra 
comarca

25%

Resta 
Estat

4%

Figura 74: Població segons el lloc de naixement. 2004
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Els moviments migratoris interns al municipi de Molló durant el període 1988-2004, han suposat una 
pèrdua neta en 9 habitants. Dels 93 immigrants arribats al municipi, un 9,68% arriben des d’altres 
municipis del Ripollès, el 15,05% des de la resta de la província de Girona, el 59,14% des de la resta de 
Catalunya i el 16,13 des d’una altra comunitat autònoma. Pel que fa als emigrants, dels 102 que 
abandonen el municipi el 41,18% s’instal·la a la mateixa comarca, el 31,37% a la resta de la província i el 
27,45% a la resta de Catalunya, cap abandona el municipi cap a la resta de l’Estat. Per últim, si 
s’analitzen els diferents balanços migratoris els únics balanços positius són els referents des de i cap a la 
resta de Catalunya i de l’Estat. 
 
 

Taula 70 : Moviments migratoris interns a Molló. Període 1988 - 2004 

Àmbit 

Comarca Província Catalunya Espanya Total Any 

I E B I E B I E B I E B I E B 

1988 0 1 -1 0 1 -1 2 0 2 0 0 0 2 2 0 

1989 0 5 -5 0 0 0 5 3 2 0 0 0 5 8 -3 

1990 5 0 5 0 1 -1 6 1 5 10 0 10 21 2 19 

1992 0 4 -4 5 0 5 1 1 0 0 0 0 6 5 1 

1993 0 3 -3 0 9 -9 4 1 3 0 0 0 4 13 -9 

1994 0 5 -5 1 1 0 3 0 3 0 0 0 4 6 -2 

1995 0 5 -5 1 1 0 7 3 4 0 0 0 8 9 -1 

1997 0 0 0 0 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 

1998 0 1 -1 0 1 -1 0 3 -3 0 0 0 0 5 -5 

1999 0 2 -2 4 1 3 4 5 -1 0 0 0 8 8 0 

2000 0 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 

2001 0 3 -3 0 4 -4 0 1 -1 0 0 0 0 8 -8 

2002 0 4 -4 1 0 1 5 1 4 0 0 0 6 5 1 

2003 3 2 1 2 4 -2 10 4 6 4 0 4 19 10 9 

2004 1 3 -2 0 5 -5 8 5 3 1 0 1 10 13 -3 

Total: 9 42 -33 14 32 -18 55 28 27 15 0 15 93 102 -9 

I: Immigració, E: Emigració, B: Balanç migratori 
 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya 

 
 
Els moviments migratoris externs del municipi de Molló tenen molt poca importància en l’evolució de la 
població del municipi. Així, en el període 1988-2004 només arriben dos immigrants des d’altres països, 
un procedent del continent europeu i l’altre del continent americà. A més, tots dos arriben l’any 1999. 
 

Taula 71: Moviments migratoris externs a Molló segons continent de procedència. Període 
1988 - 2004 

 Àmbit 

Any Resta 
d’Europa Àfrica Amèrica Àsia Oceania Total 

1999 1 0 1 0 0 2 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
 
Pel que fa al creixement de la població de Molló en el període 1986-2001, hi ha un creixent total negatiu 
tot i que l’últim quinquenni (1996-2001) presenta un lleuger increment de la població. En tot el període el 
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creixement natural presenta valors negatius, mentre que el saldo migratori només és positiu en l’últim 
quinquenni i és el motiu de que en aquests cinc anys analitzats hi hagi un creixement total positiu. 
 
 

Taula 72: Creixement de la població de Molló (º/00 ) Període 1986 - 2001 

Període Naixements Defuncions Creixement 
natural 

Saldo 
migratori 

Creixement 
total 

1986-1991 4,82 10,17 -5,35 -2,67 -8,02 

1991-1996 2,74 11,51 -8,77 -13,16 -21,93 

1996-2001 1,09 6,54 -5,45 6,00 0,55 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
 
5.1.3. Unitats domèstiques  
 
Pel que fa als habitants per llar familiar l’any 2001 
eren de 2,65 hab/llar familiar. Aquesta mitjana és 
molt semblant a la del Ripollès i Catalunya. 
L’evolució del nombre d’habitants per llar familiar 
des de l’any 1991, ha seguit la mateixa tendència 
a la baixa que a la resta del país. Així, l’any 1991 
era de 3,1 hab/llar familiar, el mateix valor que a 
Catalunya i una mica superior que el del Ripollès. 
 
 
 

 
Si s’observa la distribució de les llars segons el 
nombre de les persones que les formen, en un 27% 
estan formades per una sola persona, valor superior 
que altres àmbits, i en un 27,8% per 2 persones. 
També destaca que les llars formades per 3 
persones són només el 15,1%, valor força més baix 
que a la comarca i Catalunya. En canvi, les llars 
formades per 5 persones presenten percentatges 
més elevats (12,7% al municipi). 
 
 
 

 
 
5.2. Habitatge 

 
Per la redacció d’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 tan aviat 
com sigui possible.  
 
Segons el cens d’habitatge, l’any 2001 a Molló hi 
havia 369 habitatges, dels quals 126 destinats a 
habitatge principal (34,15%), 183 a habitatge 
secundari (49,59%) i 59 habitatges vacants 
(15,99%). L’evolució des de l’any 1981 ens indica 
el fort augment de la segona residència, aquest 

any l’habitatge principal suposava el 51,53% i el secundari només el 31,88%. Pel que fa a l’habitatge 
vacant, aquest no va variar molt, l’any 1981 representava el 16,59%. 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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5.2.1 Evolució del nombre d’habitatges 
 
De tots els habitatges principals que hi havia al municipi l’any 1991, un 26,27% eren construïts abans de 
l’any 1900. Destaca que el 41,52% (49 habitatges) eren construïts en els darrers vint anys, mentre 
només un 32,21 (38 habitatges) eren construïts en el període 1900-1970.  
 

Taula 73: Habitatges principals segons l’any de construcció. Any 
1991. 

Any de 
construcció 

Nombre 
d’habitatges % respecte el total 

Abans de 1900 31 26,27 

De 1900 a 1940 9 7,63 

De 1941 a 1970 29 24,58 

De 1971 a 1991 49 41,52 

Total 118 100,00 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
 
L’any 2001 el nombre d’habitatges principals era de 126, això suposa un augment de 8 habitatges 
respecte el 1991. Si es mira l’augment total d’habitatges (principals, secundaris o vacants) en els 
mateixos 10 anys, aquest és de 84 habitatges. Això ens indica un alt ritme constructiu i que la major part 
de nous habitatges es destina a segona residència. 
 
 
5.2.2 Característiques dels habitatges 
 
La major part dels habitatges principals del municipi són en edificis unifamiliars (78,57%, l’any 2001) 
mentre que els habitatges en edificis de 2 i de més habitatges representaven només el 10,32% i l’11,11% 
respectivament. L’evolució en el període 2001 ens indica una baixada en l’habitatge principal dels 
habitatges en edificis unifamiliars, i un increment més important en els habitatges en edificis de 3 o més 
habitatges. 
 

Taula 74: Habitatges principals segons el nombre d’habitatges de l’edifici. Anys 1991 i 2001. 

Any 1991 Any 2001 
Municipi 

1 
habitatge 

2 
habitatges 

3 i més 
habitatges Total 1 

habitatge 
2 

habitatges 
3 i més 

habitatges Total 

Molló 102 11 5 99 13 14 

% 86,44 9,32 4,24 
118 

78,57 10,32 11,11 
126 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
 
5.2.2.1. Grau de conservació 
 
El grau de conservació dels habitatges principals de Molló es troba per sota dels nivells de Catalunya. 
L’any 2001 el 76,8% tenien un bon estat de conservació, 13,7 punts per sota de Catalunya, mentre que 
els habitatges amb un grau de conservació deficient o dolent presentaven valors superiors als de la resta 
del principat. D’altra banda, l’evolució des de l’any 1990 és molt positiva, ja que el municipi presentava un 
mal estat de conservació dels seus habitatges, només el 51,2% tenien un bon grau de conservació.  
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Taula 75: Habitatges principals segons l’any el grau de conservació(%). Anys 1990 i 2001. 
Camprodon Catalunya 

Grau 
1990 2001 1990 2001 

Ruïnós1  4,7 0,7 0,5 1,0 

Dolent2 23,6 7,2 2,2 1,6 

Deficient3 20,5 15,4 9,3 6,9 

Bo4 51,2 76,8 88,0 90,5 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
 
5.2.2.2. Superfície 
 
La superfície mitjana dels habitatges de Molló és de 96,89 m2 molt semblant a la mitjana comarcal (96,79 
m2) i més alta que la catalana (91,29 m2). El 64,3% dels habitatges del municipi tenen una superfície útil 
entre 70 i 109 m2. Tot i això, el percentatge d’habitatges de menys de 50 m2 és superior al del Ripollès i 
Catalunya. 
 

Taula 76: Superfície útil dels habitatges (%). Molló. Any 2001. 

Superfície (m2) Molló Ripollès Catalunya 

fins a 49 6,2 2,2 4,2 

de 50 a 69 6,4 14,3 21,6 

de 70 a 89 31,0 34,0 30,6 

de 90 a 109 33,3 28,0 25,6 

de 110 a 129 11,9 9,2 7,7 

de 130 a 149 3,2 3,2 3,0 

més de 150 8,0 9,0 7,2 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
 
5.2.2.3. Preu de l’habitatge 
 
No s’han trobat dades fiables del preu de l’habitatge al municipi de Molló, però segons sembla en el Pla 
Local de Joventut, l’accés a un habitatge a un preu assequible pel jovent del municipi és molt complicat. 
 
 
5.2.2.4. Règim de tinença 
 
Pel que fa la règim de tinença dels habitatges de Molló, un 73% dels habitatges són de propietat, aquest 
valor és molt semblant al del Ripollès i més baix que a Catalunya. Un 12,7% dels habitatges són de 
lloguer, percentatge inferior al dels altres àmbits, i un 6,3% cedits a baix preu o gratuïts. 
 

Taula 77: Règim de tinença dels habitatges (%). Molló. Any 2001 

 De propietat De lloguer Gratuïts o 
baix preu Altra forma Total 

Molló 73,0 12,7 6,3 7,9 126 

Ripollès 72,3 22,3 3,1 2,3 9.837 

Catalunya 79,0 16,6 1,6 2,7 2.315.774 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
                                                      
1 Està apuntalat, tramitant o té la declaració oficial de ruïna. 
2 Hi ha fissures grans o façanes bombades, hi ha enfonsament i/o falta d’horitzontalitat a les teulades o terres o la sustentació de 
l’edifici ha cedit. 
3 Els baixants per a l’evacuació d’aigua estan en mal estat, hi ha humitats a les parts baixes o hi ha filtracions en el teulat o 
cobertes. 
4 Que no presenta cap circumstància de les indicades. 
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5.2.2.5. Habitatges de protecció oficial 
 
No es té coneixement de l’existència d’habitatges de protecció oficial a Molló. Hi ha un línia d’actuació 
dins el Pla Local de Joventut per a la construcció d’aquest tipus d’habitatge pels joves, esperant la nova 
redacció del Pla d’Ordenació Urbana del municipi. 
 
 
5.3. Salut i protecció social 
 
5.3.1. Serveis sanitaris 
 
Al municipi hi ha un consultori local que obre dos dies a la setmana (dilluns i divendres). El CAP més 
proper és el de Camprodon, a uns 10 km del nucli de Molló. El servei hospitalari és a Campdevànol, a 
uns 40 quilòmetres de Molló. 
 
 

Taula 78: Centres sanitaris presents a Molló i localitats properes. 

Nom centre Adreça Tel. d’atenció 
usuari 

Consultori Local Molló Pl. Major, s/n - 

CAP Camprodon C/ de Mn. J. Verdaguer, 1, Camprodon 972741100 

Consultori Local Nucli de Beget C/ Beget, s/n, Camprodon 972740011 

Hospital de Campdevànol Ctra. de Gombrèn, 20, Campdevànol 972730028 

Unitat d’Atenció Diürna Sociosanitaria 
Residència Gent Gran  Campdevànol, C/ Església s/n, Campdevànol 972712030 

Centre Assist. Ambulatòria a 
drogodependències Av. Pla de Sant Pere, s/n, Ripoll 972700156 

Centre Assistencial MIDAT Mútua Ctra. de Ribes, 49, Ripoll 972700408 

Centre de Salut Mental de Ripoll C/ Macià Bonaplata, 8-9, Ripoll 972700156 

Centre Dental del Ripollès, SL Ctra. Barcelona, 38 1 1, Ripoll 972700016 

Centre dental i d’ortodòncia Pl. Gonçal Cutrina, 2, Ripoll 972714440 

Centre Ripollès de Rehabilitació C/ Progrés, 44, Ripoll  972702206 

C.R.M. del Ripollès C/ Progrés, 44 1r A, Ripoll 972703037 

Montepio Tèxtil de Malalties Pl. d’Espanya, 15, Ripoll 972700275 

Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
5.3.2. Ús dels serveis mèdics i grau de satisfacció sanitària 
 
No es tenen dades concretes de l’ús dels dos centres presents al municipi de Molló per part de la 
població. A més, la possible utilització d’altres centres de municipis propers dificulta saber el grau d’ús 
dels serveis sanitaris per part de la població del municipi. Pel que fa al grau de satisfacció sanitari, no es 
té constància de que existeixi cap estudi concret sobre la mateixa.  
 
La informació referent a aquest apartat s’ampliarà un cop realitzat el procés de participació ciutadana, i 
les enquestes a la població que aquest implica, associat al procés d’Agenda 21 Local que s’està duent a 
terme. 
 
 
5.3.3. Consum farmacèutic i automedicació 
 
Al municipi de Molló no hi ha cap oficina farmacèutica. La farmàcia més propera es troba la municipi de 
Camprodon a uns 10 quilòmetres del nucli de Molló. 
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Taula 79: Oficines farmacèutiques i nombre per cada 1.000 habitants. 

 Oficines  Per 1.000 hab 

Molló 0 0,0 

Ripollès 12 0,46 

Catalunya 2.917 0,47 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
Pel que fa al grau d’automedicació, no hi ha dades concretes, però es considera que els nivells 
d’automedicació en que es troba la població de Molló són els normals. 
 
 
5.3.4. Principals factors de risc i causes de mortalitat 
 
No s’han detectat factors de risc ni causes de mortalitat en el municipi que difereixin de la resta de la 
comarca o dels factors i causes més comunes a Catalunya. Així doncs, els principals factors de risc són 
aquells associats a la diabetis, a la hipertensió i als nivells de colesterol, factors que solen ser 
complementaris entre ells. 
 
Les principals causes de mortalitat es trobarien en els factors clàssics que afecten a la població envellida 
i en els problemes coronaris associats a aquest grup de població. 
 
 
5.3.5. Serveis socials i recursos d’atenció ciutadana 
 
Els serveis socials es gestionen des del Consell Comarcal del Ripollès. Des de l’Àrea de Serveis 
Personals s’ofereixen els següents serveis: 
 
Serveis socials d’atenció primària: 

 Ajut a domicili 
 Teleassistència domiciliària 
 Transport adaptat. 

 
Serveis d’integració familiar: 

 Acolliments. 
 Adopcions. 

 
 
5.3.6. Problemàtiques socials detectades 
 
Tot i la poca informació específica existent sobre problemàtiques socials al municipi de Molló, les 
principals serien aquelles que provenen de situacions originades per una població envellida. Com són la 
dependència, l’aïllament i les malalties orgàniques i les necessitats que aquestes tenen. 
 
 
5.4. Educació 
 
El sistema educatiu a Catalunya s’estructura en cinc etapes: educació infantil, primària, secundària 
obligatòria (ESO), secundària post-obligatòria (batxillerat i FP de grau mitjà) i superior (estudis 
universitaris i FP de grau superior).  
 
 

Figura 78: Esquema del sistema educatiu a Catalunya 

 
Font: Departament d’Ensenyament. 
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L’evolució de la taxa d’escolarització del 
Ripollès és semblant a la de Catalunya. Es veu 
com el grup entre 2-4 anys ha augmentat la 
seva escolarització passant del 36,9% l’any 
1988 al 88,3% l’any 2003. Pel que fa als joves 
de 16 i 17 anys, la taxa d’escolarització es 
manté més o menys constant, l’any 2003 eren 
de 61,3% i 56,9% respectivament. Cal destacar 
que aquestes es troben molt per sota de la 
mitjana catalana, que l’any 2003 era de 86,3% 
(16 anys) i 70,9% (17 anys). 
 
 
5.4.1. Població escolar. Nivells educatius per barris 
 
La població en edat escolar (0-16 anys) de Molló era de 20 persones l’any 2001, 11 nois i 9 noies. 
D’aquests, 8 estaven en edat de cursar l’educació infantil (0-6 anys), 9 de cursar l’educació primària (6-
12 anys) i només 3 l’educació secundària obligatòria (12-16 anys). 
 

Taula 80: Població escolar potencial. Molló. Any 2001 

 Edats població 

Educació infantil De 0 a 6 anys 8 

Educació primària De 6 a 12 anys 9 

Educació secundària De 12 a 16 anys 3 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 

 
El nivell d’instrucció de la població de Molló és 
força bo, només un 8,89% de la població té els 
estudis de primària incomplets, mentre que la 
mitjana catalana es troba en un 11,74%. En un 
33,02%, només han assolit el primer grau i el 
30,79% han cursat ESO, EGB o Batxillerat 
elemental. Pel que fa als estudis superiors, un 
11,11% de la població ha fet algun tipus de 
formació professional, el 6,35% el Batxillerat 
superior i el 9,84% té estudis universitaris. El 
que es veu, és com cada cop més, els joves 
acaben l’educació obligatòria i prefereixen 
seguir estudiant ja sigui en formació 
professional o en estudis universitaris. 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Figura 80: Nivell d’instrucció de la població a Molló. 2001 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 
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5.4.2. Oferta Educativa 
 
 
5.4.2.1. Educació formal (centres públics i privats) 
 
Al municipi de Molló no hi ha cap centre educatiu en l’actualitat. Fa pocs anys va tancar el CEIP Migjorn, 
escola rural d’educació infantil i primària integrada a la ZER Vall del Ter. Els nens del municipi es 
desplacen a Camprodon per estudiar l’educació infantil, primària i secundària obligatòria. Per seguir els 
estudis de batxillerat o mòduls de formació professional s’han de desplaçar a Ripoll. 
 

Taula 81: Centres i alumnes d’educació infantil i primària per sectors. Any 2002. 

Educació infantil Educació primària 

Sector públic Sector Privat Sector públic Sector Privat  

centres alumnes centres alumnes centres alumnes centres alumnes 

Molló 0 0 0 0 1 5 0 0 

Ripoll 2 137 4 239 2 215 2 348 

Ripollès 16 460 5 284 14 648 3 440 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya 
 
 
5.4.2.2. Ensenyament no formal 
 
No es té coneixement de cap organisme ni entitat que ofereixi educació no formal al municipi. En canvi, 
si que se sap que des de l’Ajuntament s’organitza algun curs com el que està programat aquest any 2006 
de Patchwork. 
 
 
5.4.2. Educació ambiental 
 
No es té coneixement de cap entitat que ofereixi educació ambiental al municipi. Si que hi ha publicats 
fulletons o tríptics sobre itineraris de natura, senderisme i/o cicloturisme existents al municipi.  
 
 
5.5. Associacionisme i activitat cultural 
 
5.5.1. Associacions i entitats 
 

Taula 82: Associacions i entitats del Municipi de Molló. 

Nom entitat Adreça Telèfon 

Comissió de Festes de Molló C/ de Sant Sebastià, 2, baixos 972740387 

Comissió de Festes d’Espinavell C/ de Sant Sebastià, 2 972130129 

Comissió de la Festa d’Estiu de Fabert C/ de Sant Sebastià, 2 972740387 

Cooperativa Ramadera de Molló C/ de la Guardiola, 1 972741001 

Colla de Caçadors “Els Alevins” de Molló - - 

Equip de Futbol “Ràpids de Molló” C/ de Sant Sebastià, 2 972740387 

Grup de Cuines de la Vall de Camprodon - - 

Font: Pàgina Web de l’Ajuntament de Molló. 
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5.5.2. Equipaments municipals 
 
Al municipi de Molló hi ha els següent equipaments municipals: 

 Sala polivalent 
 Centre cívic – casal, edifici de les antigues escoles. 
 Biblioteca, edifici de les antigues escoles. 
 Pista poliesportiva 
 Sala polivalent, a les antigues escoles d’Espinavell. 
 Piscina, es començarà a construir al març i es preveu que estigui acabada aquest estiu. 

 
 
5.5.3. Oferta cultural 
 
El municipi té una amplia oferta d’activitats culturals i lúdiques de les quals en destaquen: 

 Quina de Nadal, Molló, 1 i 7 de gener. 
 Cavalcada de reis, Molló, 5 de gener. 
 Festa de Sant Sebastià, Molló, 21 de gener. 
 Carnestoltes, Molló. 
 Calçotada, Molló, març. 
 Diada de Sant Jordi, Molló, 23 d’abril. 
 Festa de Sant Isidre, Molló,15 de maig. 
 Revetlla de Sant Joan, Molló, 23 de juny. 
 Festa Petita d’Espinavell (copatró d’Espinavell), Espinavell, 24 de juny (diada de Sant Joan). 
 Festa del veïnat de la Ginestosa (Diada de Sant Pere patró del veïnat de Ginestosa), Ginestosa, 

29 de juny. 
 Festa del Roser (festa major petita de Molló). 
 Festa del veïnat de Fabàs (Diada de Santa Magdalena patrona del veïnat de Favàs), Favàs, 22 

de juliol. 
 La Macrofesta (festa dedicada al jovent), Molló, 22 de juliol. 
 Festa d’Estiu de Fabert, Fabert, 5 d’agost. 
 Festa Major d’Espinavell (Festa de la Verge de les Neus), Espinavell, 5 i 6 d’agost. 
 Festa Carrers de Baix, Molló, 11 d’agost. 
 Concert de Música, Molló, 12 d’agost. 
 Festa de la Mainada, Molló, 13 d’agost. 
 Havaneres, Molló, 19 d’agost. 
 Festa de la Font Vella, Molló, 26 d’agost. 
 Festa del Jovent de Molló, Molló, 2 de setembre. 
 Mercat de la Patata, Molló, 10 de setembre. 
 Diada de Catalunya, Molló, 11 de setembre. 
 Tria de Mulats, Espinavell, 13 de setembre. 
 Festa Major de Molló, Molló, 18-20 de novembre. 

 
També destaca l’ampli programa d’audició de sardanes que es reparteixen entre les diferents festes del 
municipi, la trobada sardanista de la comarca que l’any 2006 organitza el municipi i un curs de Patchwork 
que també es fa enguany. 

 
A part de les activitats anteriors, el municipi compte amb gran nombre d’indrets d’interès cultural, els 
quals s’han detallat en l’apartat 3.1.5. Patrimoni cultural i arquitectònic, del present document. 
 
 
5.5.4. Participació ciutadana 
 
No hi ha dades de la participació ciutadana al municipi. L’Ajuntament té una àrea de treball de 
participació ciutadana, i en el punt 5.5.1 d’aquesta memòria es detallen totes les entitats i associacions 
del municipi. 
 
 
5.5.5. Identitat ciutadana 
 
No hi ha cap estudi realitzat sobre el sentiment d’identitat ciutadana al municipi, però dels treballs del pla 
de joventut se’n pot extreure la conclusió que el jovent se sent arrelat al municipi. 
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5.6. Seguretat ciutadana 
 
5.6.1. Seguretat viària 
 
Aquest apartat s’ha desenvolupat en el punt 3.4. Mobilitat, del present document. 
 
 
5.6.2. Accidentalitat i nivells de victimització 
 
En el moment de la redacció d’aquests documents no s’ha rebut la informació demanada, referent a 
aquest punt.  
 
 
5.6.3. Nivells de seguretat ciutadana 
 
Al municipi no hi ha cap cos de policia. En el moment de la redacció d’aquests documents no s’ha rebut 
la informació demanada, referent a aquest punt. 
 
 
5.6.4. Conflictivitat i nivells de convivència ciutadana 
 
En el moment de la redacció d’aquests documents no s’ha rebut la informació demanada, referent a 
aquest punt.  
 
 
5.7. Organització i gestió municipal 
 
5.7.1. Organització dels serveis municipals 

 
Taula 83: Càrrecs i competències de gestió municipal de l’Ajuntament de Molló. 

Càrrec Àrea de Govern 

Alcalde de Molló 
Regidor de la Presidència i Governació 

Àrea de la Presidència 
Àrea de Governació 
Àrea de Règim Intern 
Àrea de Justícia i Seguretat 
Àrea de Relacions Institucionals 
Àrea de Participació Ciutadana 

Primer Tinent d’Alcalde 
Regidor d’Agricultura i Medi Ambient 

Àrea d’Agricultura 
Àrea de Ramaderia 
Àrea de Pesca i Activitats Cinegètiques 
Àrea de Forests i Comunals 
Àrea de Medi Ambient 

Regidora de Sanitat i Benestar Social 

Àrea de Sanitat 
Àrea de Sanejament i Salut Pública 
Àrea de Benestar Social 
Àrea de Serveis i Seguretat Social 
Àrea d’Atenció a la Gent Gran 

Tresorer 
Regidor de Turisme i Afers Extramunicipals 

Àrea de Promoció 
Àrea de Turisme 
Àrea de Comerç i Consum 
Àrea d’Afers amb la Mancomunitat de la Vall de Camprodon 

Regidor d’Urbanisme, Obres i Serveis 

Àrea d’Urbanisme 
Àrea de Planificació Territorial 
Àrea d’Habitatge 
Àrea d’Obres Públiques 
Àrea d’Infrastructures, Transports i Mobilitat 
Àrea de Serveis i Equipaments 

Regidor de Cultura, Lleure i Joventut 

Àrea de Promoció i Difusió Cultural 
Àrea d’Educació 
Àrea d’Esports 
Àrea de Fires i Festes 
Àrea de Noves Tecnologies i Societat de la Informació 
Àrea de Joventut 
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Càrrec Àrea de Govern 

Regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica 

Àrea de Gestió Econòmica 
Àrea de Finances i Pressupostos 
Àrea d’Hisenda 
Àrea de Treball i Indústria 
Àrea d’Iniciatives Locals 

Font: Pàgina web de l’ Ajuntament de Molló 
 
 
5.7.2. Serveis implicats en la gestió ambiental del municipi 
 
En el moment de la redacció d’aquests documents no s’ha rebut la informació demanada, referent a 
aquest punt. Pel que fa els residus els gestiona el Consell Comarcal del Ripollès. L’Ajuntament no té 
subcontractada cap empresa. 
 
 
5.7.3. Coordinació administrativa 
 
Al consistori hi treballa: 

 Dues administratives 
 Un peó a la brigada municipal. 

 
A més del Consell Comarcal del Ripollès, l’Ajuntament pertany als següents consorcis: 

 CILMA, Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient. 
 LocalNET, noves tecnologies. 
 Mancomunitat de la Vall de Camprodon. 

 
 
5.7.4. Gestió ambiental dels serveis municipals 
 
L’Ajuntament de Molló no utilitza cap criteri ambiental en les compres municipals, en noves edificacions, 
etc. 
 
 
5.8. Impacte social de la declaració de Parc Natural 
  
No hi ha cap declaració de Parc Natural que afecti el Municipi de Molló. De fet, dins el terme municipal no 
es troba cap espai inclòs dins el PEIN, tot i que delimita amb els Espais d’Interès Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser, i de l’Alta Garrotxa. 
 
 
5.9. Animals domèstics 
 
El municipi de Molló no té fet el cens d’animals domèstics. 
 
 
5.10. Telecomunicacions (telefonia mòbil i banda ampla) 
 
 
5.10.1. Accessibilitat territorial 
 
Tot i que no s’han proporcionat dades sobre el tema, sembla que l’accessibilitat a les noves tecnologies 
és força precària al municipi. 
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B. Diagnosi estratègica 
 
5.11. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió 
 
 

 TENDÈNCIA A LA PÈRDUA DE POBLACIÓ 
 
El municipi de Molló té una població de 336 habitants. Si s’observa l’evolució des de l’any 1900, destaca 
la pèrdua de població que té el municipi des de l’any 1910 fins a l’actualitat (L’any 1910 vivien a Molló 
1.048 habitants). En els últims anys sembla que la tendència a la pèrdua de població s’estanca i el 
municipi manté una població més o menys constant.  
 
 

 TENDÈNCIA A L’ABANDONAMENT D’ALGUNS DELS NUCLIS DEL MUNICIPI 
 
Tot i que no s’han trobat dades de diferents anys per avaluar l’evolució dels diversos nuclis de població, 
el fet que alguns nuclis presentin una població molt baixa (Fabert 7 habitants, Graells 9 habitants i 
Moixons 9 habitants, l’any 2003) fa pensar que el municipi Molló es dona el mateix procés que a molts 
llocs de Catalunya, on els nuclis de població més grans guanyen població en detriment dels nuclis més 
petits. 
 
 

 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ FORÇA ENVELLIDA 
 
En l’últim quart de segle el relatiu envelliment de la població que ja patia Molló l’any 1981 (0-14 anys: 
16,17% i >65 anys: 15,92%) s’ha accentuat fins a l’actualitat (0-14 anys: 6,41% i >65 anys: 27,99%, l’any 
2004). L’índex d’envelliment (població gran / població jove) ha passat de 0,98 de l’any 1981 al 4,36 de 
l’any 2004. Pel que fa a la relació entre la població en edat d’incorporar-se al mon laboral a mig-curt 
termini (de 10 a 19 anys) i de jubilar-se (de 50 a 64 anys) és de 0,63. 
 
 
 

 CREIXEMENT NATURAL NEGATIU. SALDO MIGRATORI POSITIU EN ELS DARRERS ANYS 
 
La pèrdua de la població de Molló en el període 1986-2001 es deu al creixement natural i al saldo 
migratori negatiu, tot i que en el darrer quinquenni el saldo migratori és positiu. 
 
Tot i la manca de dades dels últims anys, si s’analitza el creixement total i els naixements i defuncions al 
municipi, en el període 2001-2004 es veu com la població ha augmentat en 8 habitants, mentre que en el 
mateix període s’han registrat 0 naixements i 11 defuncions. Tot indicaria que amb un creixement natural 
negatiu el factor que fa pujar la població és el balanç migratori positiu. 
 
 

 ALTA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES 
 
En el període 1991-2001 hi ha un increment de 8 habitatges principals, arribant als 126 habitatges 
principals. Si es mira l’augment del conjunt d’habitatges (principals, secundaris i vacants) en el mateix 
període suposa un increment de 84 habitatges en una dècada, arribant a 369 habitatges l’any 2001.  
 
El tipus d’habitatge unifamiliar és un gran consumidor de territori. Tot i que encara representa un 
percentatge força elevat respecte al total d’habitatges principals (el 78,57%, l’any 2001), en l’últim 
període la construcció d’aquest tipus d’habitatge ha estat molt menor i el percentatge a baixat força 
respecte l’any 1991 (86,44%). De fet, no només baixa en percentatges sinó que també baixa en nombres 
absoluts el nombre d’edificis amb un sol habitatge, sigui destinat a habitatge principal o secundari. 
 
 

 COST DE L’HABITATGE ELEVAT 
 
Tot i que no s’ha tingut accés a dades fiables sobre el preu de l’habitatge al municipi. Segons les 
conclusions del Pla de Joventut, es considera que no hi ha accés a l’habitatge a un preu assequible. 
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 PREDOMINI DE LA SEGONA RESIDÈNCIA 
 
L’any 2001 al municipi hi havia 369 habitatges, d’aquests 183 eren habitatges secundaris (49,59%) i 126 
habitatges principals (34,15%). En els últims anys ha augmentat considerablement la segona residència, 
que l’any 1981 encara no superava els habitatges principals (126 principals i 183 secundaris).  
 
El predomini de la segona residència pot suposar a mitjà-llarg termini uns costos addicionals pel 
municipi, a l’haver de mantenir uns serveis per una població molt superior a la censada. La manca 
d’habitatge vacant pot ser una dificultat afegida per fixar població al municipi. 
 
 

 DISPONIBILITAT DE RECURSOS PROPERS EN ATENCIÓ PRIMÀRIA. ATENCIÓ 
HOSPITALÀRIA FORÇA LLUNYANA 

 
Al municipi de Molló hi ha un Consultori Local. El CAP més proper es troba a Camprodon, a uns 10 
quilòmetres de distància. En quant a l’atenció hospitalària, els habitants de Molló han d’anar a l’Hospital 
Comarcal a Campdevànol, a una distància d’uns 40 quilometres del nucli de Molló i a uns 43 quilòmetres 
d’Espinavell. 
 
Malgrat de no disposar de tots els serveis sanitaris en el mateix municipi es considera que l’assistència 
d’atenció primària es troba prou coberta, ja que la distància entre el municipi de Molló i els centres 
assistencials més propers no és molt gran. Però la distància a l’hospital de Campdevànol, 40 
quilòmetres, es considera molt important, amb un recorregut que s’estima proper als 40 minuts. Per tant, 
des de les diferents administracions s’hauria de procurar garantir l’accessibilitat ràpida a aquests centres. 
 

 PROBLEMÀTICA SOCIAL D’ESCÀS RELLEU 
 
Les principals problemàtiques socials serien aquelles que provenen de situacions originades per una 
població envellida, com són la dependència, l’aïllament i les malalties orgàniques i les necessitats 
assistencials que aquestes requereixen. 
 
Per tant, el municipi de Molló no presenta problemàtiques socials molt rellevants en quant a nombre i 
tipus d’incidència. 
 
 

 BONS NIVELLS GENERALS D’INSTRUCCIÓ DE LA POBLACIÓ 
 
Els nivell d’instrucció de la població de Molló és força bo. El percentatge de població amb els estudis de 
primària incomplets és només del 8,89% (la mitjana catalana es troba a l’11,74%) i un 30,79% ha assolit 
l’ESO, l’EGB o el Batxillerat elemental. La població amb estudi universitaris és del 9,84% (13,1% a 
Catalunya) i la població amb estudis de formació professional del 11,11%. En resum, els joves cada cop 
acaben més l’educació obligatòria i continuen estudiant ja sigui estudis universitaris o estudis de formació 
professional. 
 
 

 INEXISTENT OFERTA EDUCATIVA FORMAL AL MUNICIPI, PERÒ EXISTÈNCIA DE RECURSOS 
EN MUNICIPIS PROPERS 

 
Al municipi de Molló no hi ha cap centre educatiu des del tancament del CEIP Migjorn. El centre educatiu 
més proper és el CEIP Doctor Robert (infantil i primària) a Camprodon. Pel que fa a l’educació 
secundària obligatòria, els alumnes de Molló han de desplaçar-se també fins a Camprodon i per seguir 
estudiant un cop acabat l’ensenyament obligatori, han d’anar a Ripoll. 
 
Tot i això, es considera que la proximitat a Camprodon, només a uns 10 quilòmetres, complementa 
l’oferta educativa que manca al municipi d’una manera suficient. 
 
 

 BONA OFERTA D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
El municipi compta amb diferents equipaments municipals: dues sales polivalents (Molló i Espinavell), un 
Centre Cívic, una Biblioteca i una Pista Poliesportiva, a més de les Piscines que estan en projecte de 
construcció. 
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L’oferta d’equipaments es considera suficient per la població del municipi de Molló, i es considera positiu 
que no tots els equipaments es concentrin al nucli principal. 
 
 

 BONA OFERTA D’ACTIVITATS CULTURALS 
 
El municipi de Molló compta amb una agenda d’activitats culturals i lúdiques força extensa en proporció a 
la població del municipi, amb diferents activitats temàtiques i per les diferents edats. 
 
 

 BAIX GRAU DE GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL 
 
L’Ajuntament de Molló no utilitza cap criteri ambiental en les compres municipals, en noves edificacions, 
etc. 
 
 

 ACCÉS DEFICITARI A LES NOVES TECNOLOGIES 
 
Es considera que l’accés a les noves tecnologies és deficitari al municipi. Aquest fet pot dificultar la 
implantació d’empreses i ser un fre pel desenvolupament econòmic del municipi. 
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5.12. Punts fort i punts febles. Oportunitats i amenaces 
 

Punts forts 

- Saldo migratori positiu en els darrers anys 

- Disminució de l’habitatge unifamiliar 

- Disponibilitat de recursos en atenció primària 

- Problemàtica social d’escàs relleu 

- Bons nivells generals d’instrucció de la població 

- Existència de recursos educatius propers 

- Bona oferta d’equipaments municipals 

- Bona oferta d’activitats culturals 

 
Punts febles 

- Tendència a la pèrdua de població 

- Tendència a l’abandonament d’alguns dels nuclis del municipi 

- Estructura de la població força envellida 

- Creixement natural negatiu 

- Alta construcció d’habitatges 

- Cost de l’habitatge elevat 

- Predomini de la segona residència 

- Recursos d’atenció hospitalària força allunyats del municipi 

- Baix grau de gestió ambiental municipal 

- Mal accés a les noves tecnologies 

 

Oportunitats 

- L’entrada en vigor de la nova Llei d’Urbanisme que obliga, en els edificis de nova 
construcció, a destinar habitatge de protecció oficial 

- Disponibilitat de recursos sanitaris propers en atenció primària. 

- Disponibilitat d’oferta educativa propera de tot l’ensenyament obligatori 

- La redacció del nou planejament municipal pot dotar d’eines al municipi per atraure 
població 

- L’aplicació de les línies d’actuació del Pla de Joventut pot ajudar a fixar la gent jove al 
municipi 
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Amenaces 

- La tendència a la pèrdua de població pot fer perdre serveis al municipi 

- L’envelliment de la població pot fer augmentar els costos sanitaris i assistencials 

- L’elevat cost de l’habitatge pot ser atès per població nouvinguda però en detriment de la 
població local amb recursos limitats 

- L’augment de la segona residència pot dificultar la gestió de serveis bàsics per la 
variabilitat temporal en la demanda 

- El fet que el municipi no tingui cap centre educatiu propi pot dificultar l’arribada al municipi 
de famílies joves amb nens 

- La manca d’excés a les noves tecnologies pot suposar un fre al desenvolupament 
econòmic del municipi 
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