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Després de gairebé 4 anys, l’esforç de l’Observatori de
Sostenibilitat de les Comarques Gironines (OSCG) arriba a un punt
culminant de la seva trajectòria: l’edició dels estudis realitzats en
format monografia. L’equip tècnic de l’OSCG es sent il·lusionat i
convida als lectors a endinsar-se en aquest mar de dades i
informació d’aquest territori que ens estimem tant.
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SOSTENIBILITAT A LES COMARQUES GIRONINES
Balanç després de 10 anys d’Agendes 21 Locals
OBSERVATORI DE SOSTENIBILITAT DE LES COMARQUES GIRONINES
Associació Factoria de Sostenibilitat i Associació Centre per a la Sostenibilitat Territorial

L’informe “Sostenibilitat a les comarques gironines: balanç després de 10 anys d’Agendes 21 Locals” que teniu a les mans és
un document innovador i oportú en diferents sentits.
En primer lloc, per la manca de tradició que té l’avaluació de les polítiques públiques en el nostre país i, especialment en l’àmbit
de les polítiques a favor de la sostenibilitat.
En el procés de participació i debat de l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, que tot just s’està tancant,
es parteix de l’evidència empírica que, en el cas concret de les Agendes 21, l’avaluació d’aquestes ha estat escassa i molt desigual en el territori català. Si bé és cert que, en pocs anys, les Agendes 21 s’han incorporat a la realitat político-administrativa
de bona part dels municipis, per altra banda podem parlar d’una manca de transparència en el seguiment d’aquestes agendes.
Aquesta situació invalida o limita substancialment el potencial d’aquest instrument que no és altre que el de generar processos
participatius i de governança en l’elaboració de polítiques a favor de la sostenibilitat en l’àmbit local. La manca d’una participació
ciutadana sostinguda i la molt modesta implicació del sector privat corroboren aquesta limitació i insuficiència. La ubicació
quasi universal de les Agendes 21 als departaments de Medi Ambient (àrea d’urbanisme) dels municipis, junt amb l’escassa
implicació i suport dels nivells superiors de l’administració també són fets a destacar. La manca de transversalitat, en el primer
cas, i de compromís i convicció polítiques en el segon, acaben d’arrodonir aquest diagnòstic tan poc favorable. En el cas de les
comarques gironines, és cert, però, que la Diputació de Girona va liderar la implementació dels Plans d’Acció Local per a la
Sostenibilitat (PALS) des de 1998. Tanmateix, l’opció a favor de l’externalització dels processos d’implementació, en dificulta
avui el seguiment; d’aquí la necessitat d’elaborar informes com el que ara presentem.
En qualsevol cas, si en un primer moment la implementació de les Agendes 21 va generar expectatives en els cercles més ambientalistes i tècnics, avui s’arriba a una situació de cert bloqueig i desencís. En aquest context, no és d’estranyar que en l’Informe present es conclogui que “Les Agendes 21 estan extensivament desenvolupades a totes les comarques menys a la
Cerdanya, però no presenten una correlació significativa amb la sostenibilitat de les mateixes...” o que “ La dinàmica econòmica
condiciona molt més la sostenibilitat del territori que els processos de sostenibilitat local com l’Agenda 21”.
En definitiva, la primera raó per la qual aquest informe és innovador i oportú la trobem en el fet que té com a propòsit avaluar
un dels instruments a favor de la sostenibilitat que més cal avaluar. Com afirma reiteradament Joan Subirats, expert en l’anàlisi
de les polítiques públiques, l’avaluació de les polítiques ja és, en si mateix, una política; nosaltres afegiríem que si això és cert
per a totes les polítiques públiques en general, en el cas de les polítiques a favor de la sostenibilitat, això encara ho és més.
Perquè sense avaluació no hi ha aprenentatge, i sense aprenentatge no hi ha innovació; perquè a ningú li ha de sorprendre
que sense innovació no hi ha cap possibilitat de transitar cap un model més sostenible de desenvolupament. El caràcter avaluatiu d’aquest informe el converteix en una política en si mateix i li atorga un caràcter prescriptiu ineludible. Davant d’un concepte tan polisèmic i controvertit com el de sostenibilitat, oferir unes pautes, uns instruments i unes finalitats a partir d’unes
evidències empíriques és una oportunitat que no podem despreciar i és valor d’aquest l’informe.
Això ens porta a la segona observació que volem fer en aquesta presentació: l’informe és un document oportú perquè posa en
evidència la necessitat de plantejar un model de governança a favor de la sostenibilitat clar, compartit i compromès. En destacar
els punts forts i febles del desenvolupament econòmic i social de les comarques gironines, aquest informe també posa sobre
la taula el potencial sostenibilista del territori. Una governança a favor de la sostenibilitat hauria de ser una governança que es
basi en aquest potencial, i que, en conseqüència, reequilibri els recursos dels actors implicats en el desenvolupament econòmic
i social.

La lectura d’aquest informe ens suggereix canvis en la forma de governar el trànsit cap a un model socio-econòmic més sostenibilista, uns canvis que ja s’han plantejat en termes teòrics però que, amb la informació que ens aporta l’informe, ja es poden
concretar molt més.
a) Una gestió alternativa dels recursos polítics dels actors
En la elaboració de les polítiques de desenvolupament local cal promoure estructures més horitzontals en la presa de decisions,
incorporant actors polítics i agents econòmics no hegemònics o atorgant-los més hegemonia. Sectors com el de la construcció
o els serveis, que han estat nodals en l’elaboració de les polítiques de desenvolupament han de cedir protagonisme a sectors
emergents però més sostenibilistes. En aquesta qüestió, l’Administració ja no pot defugir més la seva responsabilitat, però, per
això, cal que compti amb la complicitat d’una ciutadania compromesa.
b) Una gestió del capital social a favor de la sostenibilitat
Del primer punt es deriva aquesta segona qüestió: l’Administració ha de vetllar per mantenir un debat públic i proper al ciutadà
sobre la sostenibilitat, impulsat millor des de la pròpia societat civil. En aquest sentit, l’informe ja assenyala la capacitat associativa per a la defensa del territori o la diversitat social, que es donen en la demarcació gironina, com a elements favorables
a aquest capital social alternatiu.
b) Una gestió discriminant de la motivació social
Sense aquest tercer element de canvi els dos anteriors són necessaris però no suficuients: a més a més d’alterar l’estructura
de les xarxes de polítiques i de vetllar pel capital social que les suporten, cal incentivar o desincentivar comportaments i actituds,
tot creant complicitat i corresponsabilitat entre els actors polítics i els agents socials, cosa que, com hem vist. fins ara no han
aconseguit les Agendes 21.
Finalment, pel que fa propiament dit el disseny de les polítiques locals a favor de la sostenibilitat, aquestes haurien d’observar
almenys dos requisits:
Integralitat: definida com una estrategia transversal i capilar que afecta a tots els sectors econòmics, socials i culturals. Per
tant, el desenvolupament sostenible, com a estrategia integral, s’ha d’implementar a través de polítiques d’integració econòmica,
social i cultural.
Reflexivitat: les polítiques a favor de la sostenibilitat haurien de reflectir la insostenibilitat de les conductes, actituds i percepcions que aquestes posen en qüestió. Aquesta reflexivitat és la que permet, justament, que es donin processos d’aprenentatge,
entre els actors, en el procés d’elaboració de les polítiques públiques.
En definitiva, pensem que l’informe que teniu a les vostres mans ofereix una informació molt valuosa en la mesura que permet
començar a posar en pràctica uns instruments de canvi, alguns dels quals hem esmentat aquí, que ja fa massa temps que
només es suposen útils.

Alexandre Casademunt Monfort
President del Centre per a la Sostenibilitat Territorial

1

INTRODUCCIÓ

E

s pot afirmar que l’estudi de la sostenibilitat a l’escala local va esclatar a partir de la Cimera de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament de Rio de Janeiro el 1992. En el marc de la cimera
els governs es van comprometre a promoure les Agendes 21
Locals (A21 en endavant), les quals es van definir com a
plans estratègics de sostenibilitat de l’administració local
(municipis, comarques i regions). Gràcies a aquests instruments es pretenia dotar els municipis d’un programa d’accions econòmiques, socials, de democràcia participativa, de
medi ambient i d’urbanisme, entre d’altres, d’acord amb els
principis del desenvolupament sostenible.

1.1

Cenyint-nos a la definició de les Nacions Unides del desenvolupament sostenible, les A21 haurien de significar: “Satisfer les necessitats de les generacions presents, sense
comprometre les capacitats de les generacions futures de
satisfer les seves pròpies necessitats” (Informe Bruntland
per a la Comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament, 1987).
Després de 10 anys amb A21 a les comarques gironines,
aquest treball pretén fer una avaluació del progrés de la
regió en termes de sostenibilitat, a partir dels Informes que
ve realitzant l’Observatori de Sostenibilitat de les Comarques Gironines (OSCG en endavant) des de 2006.

Les Agendes 21 locals a les comarques gironines

A

A Girona en particular, 178 dels 221 municipis de la provínFigura 1.1 Evolució de les Agendes 21Locals a la demarcació de Girona,
2000-2008

Nota: El color en blau indica el número d’Agendes 21 aprovades l’any
corresponent.
Font: Diputació de Girona, 2009.

A

mb la gran quantitat de municipis gironins amb A21, el
present treball no és quelcom gratuït. Un dels principals
elements associats a les A21 és l’establiment de mecanismes de seguiment i avaluació de llur implementació. No obstant, per a la majoria de municipis gironins aquest és un
repte de difícil satisfacció. Més del 60% no arriben als 1.000
habitants, per la qual cosa ni tan sols compten amb l’estructura de recursos humans necessària per posar en pràctica
les A21.
Així doncs, aquest estudi és un primer pas per dotar la regió

cia tenen A21 en procés sota el nom propi de Pla d’Acció
Local cap a la Sostenibilitat (PALS), des de la primera que
es va anunciar el 1999. Concretament, a finals de 2008, dels
221 municipis gironins, 95 tenien A21 aprovada, 72 en redacció; 35 acordant els ajuts per dur a terme el PALS i 8
sense tràmits en marxa. Es preveu que a la fi de 2010, al
voltant del 90% dels municipis gironins ja disposaran d'aquest pla o estaran a punt d'obtenir-lo.

Introducció

Catalunya les Demarcacions de Girona i Barcelona han
encapçalat la implementació d’A21, i actualment prop
del 60% del seus municipis disposen d’aquest instrument en
elaboració o aprovats. En ambdós casos, la Diputació provincial ha actuat d’impulsor mitjançant el finançament i l’assessorament dels corresponents tràmits i treballs tècnics.

Figura 1.2 Situació de les Agendes 21 Locals a la demarcació de Girona

Font: Diputació de Girona, 2009.

de Girona d’un Programa de Seguiment de les A21, ja que
avui la majoria de municipis estan implicats en aquesta temàtica. Però va més enllà, perquè l’OSCG ha avaluat el desenvolupament gironí de les darreres dècades, tan dels
municipis amb A21 com dels que no. S’han analitzat temes
com la conservació dels recursos naturals, el consum de
béns, aigua i energia, i la situació social i econòmica, entre
d’altres. Mitjançant aquesta base documental, es pretén proporcionar una eina per avaluar l’evolució de la sostenibilitat,
i paral·lelament reflexionar sobre el paper que han jugat les
A21 en la seva primera etapa d’implementació.
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1.2

Objectius

E

l present treball es proposava els següents objectius:

1. Avaluar la sostenibilitat de 221 municipis i 8 Comarques, i comparar el progrés en termes de sostenibilitat entre els municipis amb i sense Agenda 21 Local.
2. Posar al servei de la ciutadania i els ens locals informació i eines pel seguiment del desenvolupament local, comarcal i
regional.
3. Crear debat i implicació ciutadana envers les problemàtiques de sostenibilitat de les comarques gironines.

1.3

Documents i productes generats

E

ntre 2006 i 2009, l’OSCG ha fet una tasca de recull documental, registre i anàlisi d’informació de desenvolupament de les
comarques i municipis gironins. Fruit d’això en resulten els següents elements:
A

1er informe de
Sostenibilitat de
les Comarques
Gironines, 2007.
(d’abast regional)

B

C

D

E

F

G

Informe de Sostenibilitat Municipal i
Comarcal, 2008.

221 fitxes municipals i 8 fitxes comarcals que
desglossen un
centenar de variables de desenvolupament.

8 matrius de sostenibilitat comarcal
global, que avaluen 30 indicadors
cadascuna.

Una anàlisi estadística per avaluar
els progessos dels
municipis amb i
sense A21 Local.

Un visor de mapes
per internet, que
mostra els trenta
indicadors de Sostenibilitat comarcal.

S’està implementant un sistema de
consulta i captura
de totes les dades
per internet.

Introducció

Tota la documentació està accessible al web: http://observatori.fsostenibilitat.cat

1.4

Què és l’Observatori de Sostenibilitat de les Comarques Gironines?

L

’OSCG és un projecte sense ànim de lucre nascut l’any
2006 de l’Associació Centre per a la Sostenibilitat Territorial, i des de 2009 gestionat per l’Associació Factoria de
Sostenibilitat (FS), la qual té com a objectius fundacionals
la recerca, l’aplicació i la socialització dels coneixements al
voltant de les relacions que s’estableixen entre la societat i
el medi ambient.
L’eina principal per aquests propòsits és l’OSCG, mitjançant
el qual s’estudien i analitzen integralment variables ambien-

tals, socials i econòmiques d’àmbit regional, comarcal i municipal gironí. El desenvolupament de les tasques de l’OSCG
s’ha fet gràcies a la col·laboració d’una seixantena de persones i institucions del món acadèmic-científic, econòmic,
social i de l’administració, vinculades al medi ambient de les
comarques gironines. Actualment un seguit d’aquests col·laboradors constitueixen el Consell Assessor de l’OSCG,
òrgan que té com a finalitat definir les temàtiques d’estudi i
les activitats ordinàries de l’Observatori:

CONSELL ASSESSOR DE L’OBSERVATORI DE SOSTENIBILITAT DE LES COMARQUES GIRONINES
MÓN ACADÈMIC-CIENTÍFIC

- Institut de Medi Ambient de la
UdG
- Centre d’Estudis Avançats de
Blanes
- Observatori del Paisatge
- Observatori de la Tordera

D

SOCIETAT CIVIL

SECTOR PROFESSIONAL

- Associació Centre per a la Sostenibilitat Territorial
- Associació Naturalistes de Girona
- Associació Limnos - Pla de l’estany
- Fundació Ser-Gi

- Consultoria Ambiental Ecotècnics
- Consultoria DINAMIS
- Consultoria FRACTÀLIA
- Cooperativa LA COPA, SCCL.
- Arquitecte-Urbanista Xavier Canosa
- Consultor Ambiental Joan Gaya

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

- Departament de Medi Ambient i
Habitatge
- Diputació de Girona
- Consell d’Inciatives Locals pel
medi Ambient (CILMA)
- Ajuntament de Girona

urant els 3 primers anys de funcionament, l’OSCG s’ha desenvolupat en el marc d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona, i ajuts dels el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Obra Social “La Caixa”. En l’actualitat, el
projecte s’està articulant amb noves aportacions de dites institucions i el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible
de Catalunya.
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1.5

Qui més observa la sostenibilitat?

A

l’Estat espanyol existeixen 34 observatoris relacionats
amb el desenvolupament sostenible. Tots aquests estan
agrupats a la Red de Observatorios de Sostenibilidad (la
Red en endavant) liderada per l’Observatorio de la Sostenibilidad en España.
De l’àmbit català són membres de la Red la Fundació Observatori Català de la Sostenibilitat, l’Observatori del Paisatge de Catalunya, l’Observatori Econòmic, Social i de la
Sostenibilitat de Terrassa, l’Observatori Territorial de la Diputació de Barcelona, i l’OSCG. A la xarxa, l’OSCG exerceix
un rol de dinamització d’un grup de treball sobre seguiment
d’A21 des de 2006. Fruit del treball d’aquest grup, la Red
està consensuant un sistema compartit d’indicadors de sostenibilitat a escala municipal, comarcal i provincial, de cara
a generar informes de sostenibilitat comparables entre diferents regions de la Península.
A les comarques gironines altres entitats fan també funcions
d’observatori de sostenibilitat i/o del desenvolupament a ni-

vell comarcal (p.ex. SIGMA a la Garrotxa) muncipal (Observatori UMAT de la ciutat de Girona) o temàtic (Observatori
de La Tordera, Observatori de la Mediterrània, Observatori
del Ter, Observatori de l’Energia de La Selva...).
Tanmateix, a nivell de Catalunya hi ha diversos observatoris
sectorials vinculats a Departaments de la Generalitat (Observatori de la Mobilitat, Observatori del Treball, Observatori
de l’Energia, Oficina Catalana del Canvi Climàtic, etc.) i a
organitzacions privades i universitats (Observatori del Risc,
Observatori Crític de l’Habitatge, etc.)
Per tant, la funció d’observar i avaluar el progrés del desenvolupament és quelcom a l’ordre del dia. Hi ha una necessitat de supervisar aspectes variats de la vida i donar-los a
conèixer. El rerefons recau en la necessitat que la societat
en conegui els elements favorables i desfavorables i que hi
hagi una major participació social en la democràcia, a fi que
les polítiques públiques s’implementin en contrast amb el coneixement profund i socialitzat de cada qüestió.

Introducció

Per més informació de la Red es pot descarregar la Guía de
la Red de Observatorios de Sostenibilidad a: http://www.sostenibilidad-es.org/NR/rdonlyres/4F598578-6208-4F3F-B161100D7BB59C68/4307/GUIAok.pdf
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COM AVALUA LA SOSTENIBILITAT L’OSCG?

2.1

La sostenibilitat: conceptes generals

D

e manera molt simplificada podríem dir que les societats humanes funcionen sota un esquema general de: “extreure materials i energia de la natura, a
fi i efecte de produir béns i serveis, per a satisfer necessitats
humanes de subsistència i benestar. Productes que són distribuïts socialment mitjançant un sistema de drets i formes
d’intercanvi econòmic; afers que són regulats per unes organitzacions comuns (els governs), les quals, al cap i a la
fi, volen representar un sistema de valors o cultura”.
Sota un marc de sostenibilitat, aquests aspectes i processos
haurien de tenir lloc sense generar disfuncions a les demés
parts, en el present, en el futur, o en altres llocs. Això significa que cadascuna d’aquestes quatre àrees de la realitat
(societat, economia, medi ambient i governs) han de desenvolupar-se sota unes lleis de sostenibilitat pròpies i entre

elles, amb l’objectiu de:
•
Reduir al mínim l’impacte de la societat sobre els
sistemes naturals (locals i globals).
•
Conservar la qualitat dels seus ecosistemes i la
biodiversitat d’aquests.
•
Disposar d’una activitat econòmica i una organització social suficients per satisfer les necessitats de les
persones, i adient per generar una qualitat de vida generalitzada per a tothom.
•
Comptar amb governs i polítiques que promoguin
la participació de la societat en les institucions i que treballin per oferir un grau de benestar digne a tots els seus
ciutadans i ciutadanes.

Com avalua la sostenibilitat l’OSCG?

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT D’UNA SOCIETAT SOSTENIBLE

Font: Elaboració pròpia a partir de Gallopin, G., 2004.

2.2

Lànàlisi de la sostenibilitat per blocs

D

avant el plantejament general d’interpretació de la sostenibilitat fet a l’apartat 2.1, l’OSCG ha hagut de fer una
adaptació a la realitat comarcal i municipal gironina. D’una
banda, en funció dels aspectes rellevants del model de desenvolupament propi. De l’altra, en virtut de les característiques de la informació disponible a l’hora d’analitzar dit
model de desenvolupament. Com a resultat, s’ha generat
una estructura d’estudi de la sostenibilitat municipal i comarcal amb 6 blocs d’informació:
• La matriu territorial i ecològica
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• La mobilitat i les infraestructures
• Aspectes socials

• Aspectes econòmics
• El consum de recursos
• Governabilitat i gestió local
Amb l’objectiu de presentar i avaluar totes les dades recopilades, els 6 blocs d’informació s’han organitzat en dos formats. Per un costat s’han generat fitxes de
desenvolupament local, una per cada municipi i una per
cada comarca, mostrant tots els paràmetres estudiats i l’evolució històrica quan ha estat possible. En el web http://observatori.fsostenibilitat.cat es pot accedir a totes les fitxes
comarcals i municipals produïdes.
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Figura 2.1 Exemple de fitxa de desenvolupament municipal:

Matriu territorial i ecològica
Usos del sòl (2006)

Usos del sòl

Terrenys naturals

Conreus

Imp./artificial

Aigua

25%

3,35%

0,00%

71,65%

Territori protegit (2008)
Núm.

Ha.

Gestió

Ha.

Parc Natural

0

0

0

0

PEIN-XN200

1

993,11

0

0

Àrees protegides: les Gavarres
Fragmentació territorial (2006)
Núm. polígons

Ha. polígon + gran

% polígon + gran

2

1.192,03

81,76%

Sostenibilitat urbana

Classificació del sòl (2006)
Urbanitzable

No urbanit.

Protegit

1,67%

0,87%

28,89%

68,75%

Balanç de CO2 2005: -148,1 Tones
Classificació del sòl

Any

1991

2001

2006

Núm. habitatges

167

109

176

Compacitat urbana (habitatges / ha. urb.)

s.d.

s.d.

7,24

Densitat urbana (habitatges / ha. territori)

0,39

0,25

0,29

Grau d’urbanit.

s.d.

s.d.

2,61%

Potencial de Creix. Urbà

s.d.

s.d.

52,25%

Ritme de creixement urbanístic *

s.d.

s.d.

0,16%

* El ritme de creixement urbanístic fa referència a l’any 2005
respecte 2004

Infraestructures (2006)
Tipus d’infraestructura

Km

Passos de fauna

Autopista

0,00

s.d.

Autovia

0,00

s.d.

Via ràpida

2,59

s.d.

Vies secundàries

1,86

s.d.

Ferrocarril

0,00

s.d.

-

s.d.

TOTAL carreteres

TAV

4,45

s.d.

TOTAL tren

0,00

s.d.

Com avalua la sostenibilitat l’OSCG?

Urbà

Grau de vialitat: 177,60 m/km2
Grau de permeabilitat infraestructures: s.d.
Font: Elaboració pròpia

P

er altre costat, s’ha fet una identificació dels 30 paràmetres més destacats a nivell comarcal, 5 per cada bloc
temàtic, i amb aquests s’han creat unes matrius de sostenibilitat global. Les matrius són una síntesi de la sostenibilitat
de cada comarca en funció del valor de cadascun dels 30 indicadors. És a dir s’han establert uns intervals de sostenibilitat de cada paràmetre, i segons el resultat s’ha assignat

una figura per cada indicador:
: favorable;
: millorable;
: desfavorable. En funció del número de figures de
cada tipologia, s’ha pogut fer una avaluació global de la sostenibilitat de cadascun dels 6 blocs d’informació. En el capítol 5 es poden consultar les matrius de sostenibilitat de les
8 comarques gironines.
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2.3

Participació social en l’estudi de la sostenibilitat de les comarques gironines

E

l procés de registre d’informació i anàlisi de la sostenibilitat realitzat per l’OSCG, ha vingut acompanyat d’accions de participació en les quals hi han participat
ajuntaments, consells comarcals, entitats, professionals i
científics. L’equip impulsor de l’OSCG es fa responsable en
exclusiva del resultat final i les conclusions d’aquest treball,

i no pot assegurar que siguin compartits per tots els agents
que han col·laborat. No obstant, han estat múltiples les
aportacions rebudes i s’han intentat d’incorporar al màxim,
per tal que la funció de l’OSCG acumuli el major consens
possible dels agents socials gironins. Tot seguit es mostra
l’esquema de treball dut a terme:

1. Punt de partida

2. Treball tècnic

3. Participació social

4. Treball de tancament

Anàlisi de viabilitat de càlcul d’indicadors de les A21 gironines (32)
de la Diputació de Girona

Generació de la fitxa de desenvolupament municipal/comarcal

3 tallers amb municipis.
1 taller sobreconnectivitat ecològica.
1 taller sobre la matriu de sostenibilitat

Desenvolupament de la matriu de
sostenibilitat global.
Anàlisi i elaboració de conclusions.

Recopil·lació d’informació a partir de fonts d’accés públic

Com avalua la sostenibilitat l’OSCG

Recopil·lació d’incidències en l’obtenció d’informació
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Debat sobre les fitxes i paràmetres
d’estudi

Sol·licitud d’informació complementària als municipis

3

LES COMARQUES GIRONINES; COM SÓN

3.1

Les comarques gironines; un àmbit d’estudi variable

L

a manca de consens entre la divisió administrativa estatal i catalana dificulta l’estudi de la sostenibilitat.
Particularment pel fet que les Províncies no es corresponguin amb els límits de les comarques. Això fa que per
certs anàlisis s’hagin d’incloure o excloure alguns municipis,
o bé optar per considerar tota una comarca (La Cerdanya) o
descartar-ne una altra (Osona). L’OSCG ha adaptat la seva
tasca a aquesta situació i els resultats que es presenten són
un reflex d’aquesta situació.

Per aquests motius, l’OSCG ha hagut d’emprar tres àmbits
d’estudi simultàniament (taula 3.1). A fi de diferenciar a quin
dels tres àmbits geogràfics pertany cada informació del document, s’han definit 3 codis i 3 acrònims els quals s’aniran
integrant al llarg del text i les figures. Així mateix, s’empren
altres termes, amb independència de quina àrea facin referència, com: Girona; la Regió; les comarques gironines; el
territori gironí; l’àmbit d’estudi.

Taula 3.1 Àmbit d’estudi de l’OSCG:
Àmbit territorial de les
Comarques Gironines
CODI: CG1
ACRÒNIM: CCGG
Demarcació Provincial
de Girona

Comarques senceres de
la Província excepte
Osona
CODI: CG3
ACRÒNIM: ccgg

Població 2008: 716.858 hab.

Comarques: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany,
Ripollès i La Selva.

Superfície: 5.584,19 km2

Municipis: 208
Descripció: La provincia de Girona integra 11 municipis de La Cerdanya i 2
d’Osona i n’exclou 2 de La Selva.
Població 2008: 731.864 hab.
Comarques: Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Pla
de l’Estany, Osona, Ripollès i La Selva.

Superfície: 5.905,45 km2

Municipis: 221
Descripció: S’ha descartat Osona per tenir un municipi només a la Demarcació. Cerdanya i La Selva s’han integrat en ple, ja que la Comarca representa
la unitat mínima per moltes dades.
Comarques: Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Pla
de l’Estany, Ripollès i La Selva.

Població 2008: 735.516 hab.
Superfície: 6.130,76 km2

Municipis: 226

Les comarques gironines; com són

CODI: CG2
ACRÒNIM: DPG

Descripció: Correspon a l’àmbit del Pla Territorial General de Catalunya.

Mapa 3.1 Àmbit d’estudi de l’OSCG

Cerdanya (CE)
Ripollès (RI)

Alt Empordà (AE)
Garrotxa (GA)
Pla de
l’Estany (PE)

Osona (OS)

Gironès (GI)
Baix Empordà
(BE)
La Selva (SE)
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Font: Elaboració pròpia
Nota: A l’Annex I es pot consultar el mapa amb el llistat de municipis de l’àmbit d’estudi.
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3.2

Poblament del territori

L

a DPG geogràficament se situa al Nord-Est de Catalunya i de la Península Ibèrica, fent frontera pel Nord
amb l’Estat francès, a l’Est amb la Mar Mediterrània, al Sud
amb la Província de Barcelona i a l’Oest amb les Províncies
de Lleida i Barcelona. La Demarcació està formada per 221
municipis de 9 comarques catalanes: Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Osona, Pla de l’Estany, Ripollès i Selva. Cobreix un àrea de 5.905 Km 2 i
compta amb una població de 731.864 habitants (2008). La
densitat de població mitjana és de 128hab/Km 2 , quasi un
50% per sota de la catalana (229 hab/Km 2 ) i molt lluny dels
1.520 hab/Km 2 de l’Àmbit Metropolità de Barcelona.
Entre 1900 i 2008 la DPG ha passat de 299.287 a 731.864
habitants, és a dir, ha multiplicat la seva població 2,45 vegades, sense comptar la població resident no censada. Cal
dir, però, que un 44% d’aquest creixement demogràfic s’ha
produït des de 1998 arran de la recent onada migratòria. La
població d’origen estranger ha passat del 5% al 20%, permetent un increment global de la població del 35% en tan sols una
dècada; el doble de l’augment registrat entre 1981 i 1998.

M

irant cap el futur, per l’àmbit CCGG, d’acord amb les
projeccions de l’IDESCAT, el 2015 la població podria
arribar als 773.924 hab, i segons l’avantprojecte de Pla Territorial de les Comarques Gironines (2009) es podrien assolir els 826.044 individus el 2026.
Figura 3.1 Evolució demogràfica de la demarcació de Girona. 1900-2006

Font: INE

Les comarques gironines; com són

Figura 3.2 Nombre d’habitants dels municipis de les CCGG (2006)

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT

A
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vui dia, més del 70% de la població es concentra en 28
localitats de més de 5.000 habitants. No obstant, l’estructura de 208 municipis reflecteix un territori amb condicions històriques idònies (geogràfiques, climàtiques,
productives, orogràfiques) per acollir molts assentaments.
Les zones més planeres i accessibles acumulen més nuclis;

l’Alt i el Baix Empordà compten amb el 50% dels municipis
en un 36,6% de la superfície total. En canvi, les àrees muntanyoses presenten un grau de poblament menor; la Garrotxa i el Ripollès aporten el 19,2% dels municipis en el
30,4% del territori regional.
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La següent taula mostra com es distribueix la població i la superfície en els 208 municipis de l’àmbit CCGG:
Taula 3.2 Distribució de la població i la superfície municipal a les CCGG (2006)
Municipis

<1.000 hab.

Comarca

1.000 - 5.000 hab.

5.000 - 10.000 hab.

>10.000 hab.

Mun.

Hab.

Ha.

Mun.

Hab.

Ha.

Mun.

Hab.

Ha.

Mun.

Hab.

Ha.

Alt Empordà

53

23.001

95.906

11

24.052

25.570

2

17.478

5.825

2

54.419

6.474

Baix Empordà

21

7.320

20.155

8

17.513

30.120

3

27.597

7.626

4

67.872

12.147

Garrotxa

12

5.654

35.357

8

14.861

35.148

-

-

-

1

31.271

2.913

Gironès

14

6.570

21.814

9

24.850

19092

2

15.376

12.161

2

114.042

4.478

Pla de l’Estany

7

3.753

17.338

3

7.214

7.846

-

-

-

1

16.938

1.089

Ripollès

14

4.095

65.388

4

11.543

23.138

-

-

-

1

10.762

7.346

Selva

5

2.268

22.690

11

26.663

25.583

7

38.776

37.575

3

76.713

13.702

Total

126

52.661

278.648

54

126.696

166.497

14

99.227

63.187

14

372.017

48.149

% Total

61%

8%

50%

26%

19%

30%

7%

15%

11%

7%

57%

9%

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT.

U

moderna s’ha incrementat sensiblement. Arran de les urbanitzacions i polígons industrials, avui dia la densitat de
zones edificades de CCGG ha ascendit fins a 1 taca per
cada 6 Km 2 (veure taula 3.3)

Taula 3.3 Densitat d’assentaments construïts de les CCGG (2002)
Taques edificades per Km2 de territori

Nucli històric

Polígon

Urbanitzacions

Total

Alt Empordà

0,11

0

0,08

0,19

Baix empordà

0,15

0

0,11

0,27

Garrotxa

0,07

0

0,01

0,09

Gironès

0,14

0,01

0,05

0,2

Pla de l’Estany

0,26

0

0,04

0,31

Ripollès

0,07

0,01

0

0,07

Selva

0,05

0,01

0,09

0,15

CCGG

0,10

0,00

0,06

0,17

9,8

221,0

17,3

6,0

Àrea entre assentaments (Km2 / taca)

Les comarques gironines; com són

na altra forma de mostrar la gran herència d’ocupació
del territori ve indicat pel número de zones habitades
que hi ha a la regió. De mitjana hi ha un nucli cada 9,8 Km 2
(1 per cada requadre de 3 per 3 Km) índex que en l’època

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAH, 2002.

M

algrat la urbanització dispersa, el creixement de població registrat els darrers 50 anys s’ha concentrat en
localitats de mida mitjana. El 1900, només el 6% de la població vivia en poblacions de més de 15.000 habitants, mentre que el 2008 aquests significaven el 52% de tota la
ciutadania. Per contra, avui només un 26% dels habitants

estan en pobles de menys de 5.000 habitants, quan el 1900
representaven un 78% del total. Aquest procés s’ha corroborat també pel període 1996-2007, on els augments més
destacats de població (>20% de mitjana) s’han produït en
els municipis de més de 5.000 habitants.
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Taula 3.4 Pes de la població segons la grandària dels municipis de les CCGG (1900-2008)
1900
Grandària

1960

2001

2008

Pob.

%

Pob.

%

Pob.

%

Pob.

%

>15.000 hab.

15.787

5,9%

79.679

23,4%

244.489

44,2%

374.781

52,3%

5.000 - 15.000 hab.

42.175

15,8%

65.698

19,3%

126.190

22,8%

157.311

21,9%

>5.000 hab.

57.962

21,7%

145.377

42,7%

370.679

67,0%

532,092

74,2%

<5.000 hab.

209.213

78,3%

194.847

57,3%

182.982

33,0%

184.766

25,8%

Total CCGG

267.175

100,0%

340.244

100,0%

553.661

100,0%

716.858

100,0%

Font: Avant projecte de Pla Territorial de les Comarques Gironines (2009).

E

n conclusió, les qualitats ambientals intrínseques de les
comarques gironines han permès un poblament històric
extens -sobretot a les planes existents al llarg dels corredors fluvials que penetren a les àrees de muntanya-. Un
gran nombre de petits nuclis en una xarxa distàncies curtes
i a l’entorn d’unes poques poblacions més grans, sovint llevat dels casos de la Selva i el Baix Empordà, les capitals de
comarca. Però la transició en l’estructura demogràfica experimentada durant el segle XX i, sobretot en les dues da-

rreres dècades, els canvis en l’estructura econòmica i institucional, han fet que Girona i la seva àrea urbana hagin
guanyat una centralitat creixent que ara com ara matisaria
el policentrisme històric sense trencar-lo. Això no vol dir que
el factor de capitalitat de Girona no existís fins ara, sinó que
aquesta capitalitat es reduïa quasi únicament al que es derivava del seu rol institucional i d’unes institucions molt diferents de les actuals.

Les comarques gironines; com són

Figura 3.3 Àrees de cohesió de les CCGG (CG1)
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Nota: Àrees de cohesió: àmbits en els quals més del 15% de la població es desplaça diàriament vers un centre neuràlgic (cap d’àrea) de treball,
estudi, comerç i/o oci. Mobilitat Laboral i Àrees de Cohesió a Catalunya (Castanyer, M.; Gutiérrez, O. i Vicente, J., 2005).
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya.
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3.3

Matriu física i ecològica

A

mbientalment Girona comprèn un ventall molt ampli de
paisatges i ecosistemes. L’orografia varia des del nivell
del mar, al llarg de 214 Km de costa, fins els 3.000 m d’altitud als Pirineus. I la latitud ens situa a l’encontre entre els
ambients freds i humits centre-europeus, i els entorns mediterranis secs i càlids. Així, en menys d’1/5 del territori català trobem 4 dels 5 climes del principat, i pluges per
damunt de la mitjana. Fruit d’aquesta varietat un 34,8% del
territori es troba protegit dins la Xarxa Natura 2000 d’abast
europeu.
A la geografia gironina convergeixen set grans estructures,
les quals donen una important complexitat al territori. Al
Nord s’ubiquen les muntanyes dels Pirineus que es van prolongant d’Oest a Est fins trobar la Mediterrània al Cap de
Creus i la Serra de Rodes. Al Sud d’aquí s’obre la Plana de
l’Empordà, la qual baixa per la costa fins topar amb el Massís de Les Gavarres i la Serralada Litoral a la zona del Cap
de Begur, i s’estén cap a l’interior fins les ondulacions del
terraprim al Pla de l’Estany. Dita cadena, que en alguns
trams s’allunya lleugerament de la línia de mar, és un enlai-

rament muntanyós de recorregut Nordest-Sudoest que va
fins a Blanes (a les CCGG) però que de fet continua resseguint la costa catalana fins el Massís del Garraf. En paral·lel
a l’interior s’aixeca la Serralada Pre-Litoral entre la zona de
les Guilleries a La Selva i el Montseny, tot i allargant-se
també més enllà de CCGG. Entre ambdues línies de relleu
s’estableix l’estreta Plana de La Selva i el Gironès, la qual
configura el principal corredor de pas de la regió. Més al
Nord aquest corredor s’ondula a l’àmbit del Pla de l’Estany,
tornant-se a obrir a l’Empordà. La zona de contacte entre la
Serralada Pre-Litoral, la Plana de l’Empordà i els Pirineus
ve determinada pel Sistema Transversal, àmbit també muntanyós en el qual s’emplaça La Garrotxa amb el Parc Natural de la Zona Volcànica, el Massís de l’Alta Garrotxa i
estrivacions que arriben fins el Gironès cap el Sud (Muntanyes de Rocacorba) (per una descripció més precisa és recomanable la lectura del Capítol “Diagnosi” de l’Avant
Projecte de Pla Territorial de les Comarques Gironines,
DPTOP 2009).

Figura 3.4 Distribució dels usos del sòl

Les comarques gironines; com són

Font: Representació simplificada a partir del Mapa de Cobertes i Usos del Sòl de Catalunya, CREAF (2001).
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Les comarques gironines; com són

L

a complexitat morfològica de l’àmbit genera un sistema
hidrogràfic també complex, estructurat en vuit unitats
bàsiques: cinc grans conques –la Muga, el Fluvià, el Ter, el
Daró i la Tordera, elles mateixes integrant un conjunt de vint
subconques– al costat d’altres més reduïdes al litoral. A ponent, s’hi troba l’inici de la conca de la Riera de Merlès que,
al seu torn, forma part de la del Llobregat. El Ter, amb
afluents com el Brogent, l’Onyar i La Llémena, és el de
major categoria, amb un recorregut de 208 Km i una mitja
de 840 Hm 3 d’aigua anuals. El Fluvià és el segon riu en importància. Neix a la Serralada Transversal tot rebent aigües
de tributaris pirinencs, i destaca ecològicament per ser l’únic gran riu de Catalunya no regulat; és a dir sense embassaments al llarg del curs. Aquests rius -i unes poques

terrasses d’origen volcànic- són els conformadors de les
planes, grans i petites, i dels corredors, que com s’ha dit
abans han acollit la major part dels assentaments urbans.

Figura 3.5 Usos del sòl, 2006l

Figura 3.5 bis Número d’hàbitats per municipi, 2006

Tota aquesta complexitat ambiental es transforma en una
gran riquesa ecològica. Per aquest motiu s’arriben a distingir fins a 130 hàbitats al Ripollès, i 12 municipis gironins
compten amb més de 50 hàbitats (fig 3.5) tots ells ens zones muntanyoses. Només 12 termes en presenten menys de 10, la major
part a les planes. De manera molt superficial, són a destacar els
hàbitats associats a les suredes, uns boscos de distribució molt limitada a escala mundial; tot el sistema lacustre de Banyoles; les
fagedes de la zona volcànica de la Garrotxa; les vernedes de la
majoria de cursos fluvials; o els sistemes dunars i d’aiguamolls litorals, i les praderies de posidònia als fons marins.

Font: Elaboració propia a partir del DMAH.

E

n quant a biodiversitat, les zones més estudiades del territori registren més de 5.000 espècies d’organismes (fig. 3.6).
Això es correspon a àrees dels espais naturals dels Pirineus; el Massís del Montseny i zones limítrofs dels Aiguamolls de
l’Alt Empordà, l’Albera i el Cap de Creus.
Figura 3.6 Número d’espècies per polígon territorial de 10x10 km (UTM), 2006
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Font: Elaboració propìa a partir del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya
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P

er tipus d’organismes, la Llei 22/2003 protegeix 400 espècies animals citades a les comarques. D’aquestes,
45 es troben estrictament protegides per l’Annex 4 del Decret del Pla d’Espais d’Interès Natural. Pel que fa a la flora,
el nombre de plantes rares és de 544 espècies (fig. 3.7), 15
de les quals són endèmiques; altres 5 es donen per extingi-

des i 52 no han estat retrobades en els darrers 25 anys, la
majoria al litoral. Del medi marí, 52 espècies estan legislades per la Directiva Europea d’Hàbitats. El corall vermell, la
posidònia i la tonyina vermella són algunes de les més amenaçades per l’acció humana.

Figura 3.7 Fauna i flora singular de les comarques gironines, 2007
(A) FAUNA I FLORA D’INTERÈS DEL MEDI MARÍ

(B) FLORA RARA CONTINENTAL

Llei
CNEA
Dir. Hab
Conv.
22/2003 RD 439/90 92/43/CEE Berna

UICN

Plantes rares

Núm.
Espècies

Núm. NO
Retrobades

% NO
Retrobades

Flora

-

-

-

14

-

Litoral

109

21

19,27%

Fauna

49

27

26

56

81

Terra baixa

190

19

10,00%

Rèptils

8

-

-

8

7

Muntanya mitjana

146

8

5,48%

Mamífers

1

-

-

1

1

Est. subalpí i alpí

85

2

2,35%

Aus

35

25

22

19

30

Total

530

50

100%

Peixos

5

2

4

7

43

Invert.

-

-

-

21

-

(C) ESPÈCIES RARES I D’INTERÈS DE FAUNA CONTINENTAL
Invertebrats

Rèptils

Nàiades Anodonta cygnea, Psilunio littoralis, Unio elongatulus;

Tortuga mediterrània Testudo hermannii ; Tortuga d’estany Emys or-

Crustaci Triops cancriformis; Cranc de riu autòcton Austropotamo-

bicularis ; Tortuga de rierol Mauremys leprosa ; Vidriol Anguis fragilis ;

bius pallipes; Libèl•lules Calopteryx haemorrhoidalis, Oxygastra

Serp de ferradura Coluber hippocrepis ; Serp d’esculapi Elaphe lon-

curtisii; Papallones Zerynthia rumina, Parnassius apollo, Euphydr-

gissima
Aus

pha quadripunctaria ; Escarabats Cerambyx cerdo, Lucanus

Àguila cuabarrada Hieraaetus fasciatus ; Esparver cendrós Circus

cervus, Hydraena gavarrensis.

pygargus ; Xoriguer petit Falco naumanni ; Perdiu blanca Lagopus

Peixos

mutus ; Gallfer Tetrao urogallus ; Mussol pirinenc Aegolius funereus ;

Barb de muntanya Barbus meridionalis; Fartet Aphanius iberus;

Cogullada fosca Galerida theklae ; Gaig blau Coracias garrulus ;

Espinós Gasterosteus gymnurus; Bavosa de riu Salaria fluviatilis.

Trenca Lanius minor ; Bitó Botaurus stellaris.

Amfibis

Mamífers

Tritó verd Triturus marmoratus , Tòtil Alytes obstetricans ; Gripau

La llúdriga Lutra lutra.

d’esperons Pelobates cultripes ; Gripau corredor Bufo calamita ; Reineta Hyla meridionalis.

Les comarques gironines; com són

yas aurinia, Proserpinus proserpina, Graellsia isabelae, Callimor-

Permés informació: consultar el 1er Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines, 2007 (OSCG).

E

n correspondència a la biodiversitat, el territori gironí
presenta un gran nombre d’espais naturals protegits. El
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de 1992 incorpora 43
àrees de les comarques gironines. No obstant, el PEIN està
desenvolupat de manera parcial. Gairebé 20 anys després

un 31% de la superfície de PEINs no disposa de regulació
pròpia, un 17% tan sols de Pla Especial de Delimitació, i 32
espais (un 61% de les àrees protegides) no compten amb
cap figura especial de conservació (Figura 3.8 i Taula 3.6)

Figura 3.8 Situació dels espais PEIN gironins (2008)
Regulació

PE protecció

Normes especials

PE delimit.

Núm.

7

2

13

21

Ha.

101.251

61.606

53.216

96.359

Figura

Sense Reg.

PN

RNFS

PNIN

RM

RNP

RNC

Núm.

4

2

2

1

1

1

Sense
32

Ha.

99.227

57

9.783

49

1.229

12.197

189.890

Font: elaboració pròpia a partir de dades del DMAH.
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E

n conseqüència, el balanç científic fet a la jornada “El
PEIN, 5 anys després” (d’abast català) remarcà l’empitjorament pel que fa a l’estat de les espècies d’espais oberts,
estepàries i dels hàbitats fluvials (excepte les espècies pròpiament aquàtiques). També criticava la mínima adquisició
de sòl, la inexistència d’acords amb els propietaris per fomentar aprofitaments compatibles amb la conservació, i la
no utilització dels fons agroambientals europeus per manca
del cofinançament necessari (50%) del DAAAR.
D’altra banda, la Xarxa Natura 2000 aprovada el 2006 va
ser molt criticada per entitats conservacionistes i experts
naturalistes. Segons un treball conjunt d’aquests col·lectius,
només incorpora 8 de 43 espais delimitats amb hàbitats i/o
espècies d’interès europeu (fig 3.9).
Entre les nombroses pressions humanes que pateix el sistema d’espais naturals protegits, n’hi ha dues que destaquen especialment: el procés d’urbanització i les
infraestructures que duu associades.

Les pressions urbanístiques més altes afecten els perímetres dels espais protegits del litoral, com les Gavarres o el
Massís de Cadiretes. Ara bé, els perímetres d’alguns espais
pirinencs, com les Capçaleres del Ter i del Freser, també
es veuen sotmesos a pressions urbanístiques, en aquest
cas associades a instal·lacions d’estacions d’esquí o a segones residències.
Les pressions provocades per les infraestructures ubicades
a l’interior dels espais, com ara carreteres, repetidors de televisió, de ràdio o de telefonia, o instal·lacions esportives, són un
fenomen freqüent en la majoria dels espais naturals protegits.
A banda de les amenaces esmentades, n’existeixen d’altres
d’una certa importància, entre les quals destaquen la sobrefreqüentació, els abocaments d’aigües residuals a la xarxa
hidrogràfica, la degradació del sòl, la introducció d’espècies
al·lòctones, o l’ús dels recursos naturals per damunt de la
seva taxa de renovació natural (Extret de: Protegits, de fet
o de dret?, ICHN, 2008)

Les comarques gironines; com són

Figura 3.9 Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 i Proposta d’espais presentada per les entitats naturalistes

Font: Elaboració pròpia a partir del DMAH i col·lectius naturalistes (2006).
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Taula 3.6 Zones PEIN de les CCGG, 2009

Plans especials de protecció
del medi natural i el paisatge

Tenen pla especial de
delimitació

Zones PEIN

Comarca a la qual pertanyen

Superfície (Ha.)

Figura de protecció especial

Cap de Creus

Alt Empordà

13.845

Parc Natural

Castell Cap Roig

Baix Empordà

1.160

-

Estany de Sils (2)

Selva

382

-

Riera de Santa Coloma (2)

Selva

56

-

Turons de Maçanet (2)

Selva

139

-

Volcà de la Crosa (2)

Gironès i la Selva

205

-

Zona Volcànica de la Garrotxa

Garrotxa

12.127

Parc Natural

Alta Garrotxa, l’

Alt Empordà, Garrotxa i Ripollès

32.687

Normes especials

Capçaleres del Ter i del Freser

Ripollès

12.197

Reserva Nacional de Caça

Collsacabra

Carrotxa, Selva

10.862

-

Estany de Banyoles

Pla de l’Estany

1.031

-

Gavarres, les

Baix Empordà, Gironès

28.548

-

Garriga d’Empordà

Alt Empordà

Guilleries, les

Selva

12.393

-

Massís de l’Albera

Alt Empordà

9.684

PNIN

Massís de les Cadiretes

Baix Empordà, Gironès i la Selva

6.785

-

Massís de les Salines

Alt Empordà

4.172

-

Montesquiu

Ripollès

743,77

-

Montgrí, el (2)

Baix Empordà

4.763

-

Muntanyes de Rocacorba (2)

Garrotxa, Gironès i Pla Estany

3.175

-

Obagues de la Vall de Rigard

Ripollès

114

-

Penya-segats de la Muga

Alt Empordà

356

-

Pinya de Rosa

Selva

99

PNIN

Gironès

239

-

Rasos de Tubau

Ripollès

469,43

-

Serra de Cavallera

Ripollès

5.111

-

Serra de Montgrony

Ripollès

3.464

-

Serra del Catllaràs

Ripollès

5.962

-

Serres Milany-Santa Magdalena
i Puigsacalm-Bellmunt

Garrotxa i Ripollès

15.395

-

Alt Empordà

4.731

Parc Natural

Estanys de la Jonquera

Alt Empordà

56

Reserva Natural de Fauna Salvatge

Illa de Canet

Baix Empordà

1

Reserva Natural de Fauna Salvatge

Illa de Fluvià

Garrotxa

37

Reserva Natural de Fauna Salvatge

Illes Medes

Baix Empordà

49

Reserva Marina

Massís del Montseny

Selva

28.960

Parc Natural

Riera de Merlés

Ripollès

1.229

Reserva Natural Parcial

Tenen altres figures de
protecció

Aiguamolls del Baix Empordà

Baix Empordà

471

-

Muntanyes de Begur

Baix Empordà

1.404

-

Riera d’Arbúcies

Selva

100

-

Serres de Montnegre-el Corredor

Selva

11.159

-

Les comarques gironines; com són

Puig de la Banya del Boc (2)

Aiguamolls de l’Alt Empordà

No tenen cap pla especial

-

Font: Elaboració pròpia a partir del DMAH.
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3.4

Economia i desenvolupament

L

es vuit comarques (CG3) representaven un 19% del territori, un 9,8% de la població, un 9% del PIB i un 9,5%
de l’ocupació de Catalunya (2007). Podem tenir una visió

específica de cada comarca i el pes de cadascuna en el
conjunt, observant les macrovariables més rellevants (Taula
3.7):

Taula 3.7 Macrovariables de cada comarca, totals i comparables amb la dada catalana
Comarca

Territori Km2

Població 2007

PIB 2007
(milions €)

Ocupats 2007

Renda familiar disponible/
hab. 2004 (milers d’€)

GI

575,4

169.624

3.492

105.715

15,2

SE

995,11

157.674

2.575

57.128

13,8

AE

1.357,53

129.158

1.955

49.204

14,6

BE

701,69

126.450

1.819

45.902

14,5

GA

735,39

53.507

907

22.894

15,7

PE

262,83

28.893

401

14.203

15,1

RI

956,24

26.576

496

10.404

15,8

CE

546,57

17.744

269

7.282

16,3

Comarques gironines

6.130,76

709.626

11.078

312.732

15,6

Catalunya

32.106,54

7.210.508

122.798

3.303.892

14,1

Font: IDESCAT i Anuari Econòmic Comarcal de “Caixa Catalunya”, 2008.
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T

al i com s’observa a la Taula 3.7 i a la figura 3.10, existeixen quatre comarques amb un pes econòmic i social
més evident davant de les quatre restants, les quals tenen
un ritme de desenvolupament menor. Tot i així, amb dades
de l’any 2004, la renda familiar disponible per habitant no
reflecteix aquestes diferències i la Cerdanya, com a comarca amb menor pes econòmic, presenta el valor de renda
per habitant més elevat. Cal dir que totes les comarques

estan per sobre de la mitjana de renda per càpita catalana.
L’economia gironina opera principalment mitjançant dos motors: d’una banda el comerç i serveis -66,6% del PIB-, amb
el turisme com a sector més destacat; i de l’altra, la construcció -13,1% PIB i 2,4 punts per sobre de la mitjana catalana-, amb una forta influència del sector de les segones
residències.

Figura 3.10 PIB per comarca, creixement acumulat per sectors (esquerra) i eixos de desenvolupament econòmic de les CCGG (dreta)

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases disponibles al web del DMAH i dades del DAR.

É

s un fet innegable que les comarques gironines són una
destinació turística madura i consolidada (durant el
2009 s’ha celebrat el centenari de la marca “Costa Brava”),
amb uns 2,5 milions de visitants anuals, que des dels anys
1960 s’ha desenvolupat de manera recíproca a la construcció (en especial al litoral i al Pirineu). L’exemple més recent
és la Cerdanya, on el PIB de la construcció se situa per damunt del 25% el 2006 (Taula 3.8 i fig 3.11).
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Tot i així, la bombolla immobiliària és un fenomen que s’ha
extès pràcticament a tot el territori; tres comarques per damunt del 15% en PIB de la construcció i dues més per sobre
del 13%, el 2006. Aquest fet ha situat les comarques gironines a uns nivells de parc d’habitatge i preu de l’habitatge
desorbitats: 72 habitatges per habitant el 2008 i 273.000 €
per un habitatge de 100 m 2 a la ciutat el 2006 (calculat a
partir del preu per metre quadrat de 6 ciutats de 5 comarques gironines).
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Taula 3.8 Percentatge de PIB i treballadors per sectors, 2006
Comarca

PIB
Agrari

PIB
Indústria

PIB
Construcció

PIB
Serveis

Treball
Agrari

Treball
Indústria

Treball
Construcció

Treball
Serveis

AE
BE

4,8%

9,4%

13,7%

72,1%

1,1%

10,9%

18,2%

69,8%

2,9%

11,5%

14,8%

70,9%

1,6%

11,7%

25,5%

61,2%

CE

3,1%

5,3%

25,3%

66,3%

2,4%

4,1%

26,5%

67,0%

GA

2,7%

33%

10,5%

53,9%

1,4%

40,1%

12,3%

46,2%

GI

1,0%

14,9%

10,2%

73,8%

0,7%

11,6%

11,0%

76,7%

PE

4,9%

26%

10,8%

58,3%

5,0%

25,1%

15,3%

54,7%

RI

2,4%

28,6%

16,8%

52,2%

1,6%

31,2%

14,4%

52,8%

SE

1,8%

20,7%

17%

60,5%

1,1%

28,3%

16,8%

53,8%

ccgg

2,3%

18,1%

13,0%

66,3%

1,3%

17,7%

16,3%

64,7%

Catalunya

1,3%

22,2%

10,7%

65,8%

0,77%

18,02%

11,26%

69,95%

Font: Anuari Econòmic Comarcal de “Caixa Catalunya”, 2007.

L

a indústria, al seu torn, destaca a la Garrotxa, el Ripollès, el Pla de l’Estany i La Selva. Tanmateix, les darreres dècades s’ha anat desenvolupant un sector industrial i
logístic notable molt lligat al corredor d’infraestructures del
Mediterrani (AP7, A2, ferrocarril convencional, TAV en
construcció, vial de mercaderies en planificació). La funcionalitat d’aquest corredor ha esdevingut primordial a nivell
espanyol, i actualment l’àmbit de Girona encapçala els passos fronterers en trànsit de mercaderies i persones 1 . En

Alhora, però, la industria està patint de manera excepcional
les repercussions de la crisi econòmica actual; des d’octubre de 2008 s’han tramitat 136 Expedients de Regulació de
l’Ocupació en la indústria que han afectat 5.349 treballadors
gironins (El Punt Diari, 13/10/2009).
Finalment, en el sector primari són vàries les activitats re-

Els recursos territorials i l’emmarcament geoestratègic són
els factors claus per entendre l’àmplia diversificació de l’economia i l’elevat grau de desenvolupament de determinats
sectors. Dit d’altra manera, les comarques gironines són
molt privilegiades tan pel que fa a com són (el paisatge) i a
allà on són (a prop de Barcelona i fent frontera amb França).
Així, disposen de grans atributs territorials (mar, muntanya,
ruralitat i patrimoni) per atraure el turisme i són el punt més
proper de l’Estat espanyol per molts europeus. A tot això,
cal afegir la irrupció de les companyies aèries de baix cost
(Ryanair especialment) a l’Aeroport de Viloví d’Onyar, provocant un nou esclat de visitants (5,5 milions de viatgers el
2008). Això no s’entendria sense la proximitat d’una gran
metròpolis com Barcelona, i més col·lateralment per la
Costa Brava. El pes de la capital catalana és cabdal per
d’altres facetes del desenvolupament gironí. Per un costat,
Girona ha esdevingut àrea de lleure i segona residència de
la població metropolitana, i des de fa uns anys ha esdevingut el lloc d’establiment regular, sobretot al Sud de la Selva.
Per altre costat, l’influx directe de la capital i la frontera,
arriben, així mateix, en forma d’activitats econòmiques de
matriu global, que empren infraestructures com el Port de
Barcelona i tot seguit el Corredor del Mediterrani com a
medi d’industrialització i comerç, o a l’inrevés.
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conseqüència, les àrees classificades com a industrials avui
dia abasten més de 3.000 ha. de territori (un 9% de tot l’espai urbanitzat) les quals es poden duplicar d’acord a l’Avant
Projecte de Pla Territorial de les Comarques Gironines
(2009). Les distàncies relativament curtes des de qualsevol
zona de les comarques respecte aquest eix i la planificació
de carreteres en progrés, fan competitiva l’activitat industrial arreu i la generalització de polígons és una constant del
territori. En aquest marc l’àrea urbana de Girona pot jugar
un paper clau, ja que té la capacitat de desenvolupar serveis d’elevat valor afegit per a l’activitat productiva de tota
la regió. Cal destacar el Parc Científic i Tecnològic de la
UdG com a motor d’innovació i desenvolupament de la indústria.

marcables (fruita, vi, oli, pesca, farratges, vivers, suro...),
però en particular sobresurt una potent agroindústria vinculada al porcí. No obstant, el pes global del sector és proporcionalment baix, tal com és comú a les economies del
primer Món, si bé per algunes comarques manté un paper
no gens menyspreable (Alt Empordà i Pla de l’Estany).

Figura 3.11 Evolució del PIB per sectors (esquerra) i Variació per sectors (dreta), 2000-2007
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anuari Comarcal de “Caixa Catalunya” (2008)

1

Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, 2005.
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E

l conjunt de tots aquests factors expliquen perquè la
província de Girona s’ha situat entre les 5 primeres de
l’Estat en qualitat de vida en diversos anys (Obra Social “La
Caixa”, 2003).
No obstant, la crisi econòmica global i la variant espanyola
associada al sector immobiliari estan impactant de manera
important a les comarques gironines. La regió de Girona
arribava a la primavera de 2009 als 76.400 desocupats i la
taxa d'atur s'enfilà fins el 19%, la més elevada de Catalunya.
I el 2008 l’atur registrat havia experimentat un salt del 89%
respecte 2007. En números absoluts això equival a dir que
en un any es van destruir un 26% de tots els llocs de treball
creats des de 2001.
Si bé l’escenari en general és crític, pel sector de la construcció els presagis són més greus. Segons la Cambra de
Comerç de Girona s’han perdut 15.000 treballadors des de
2007, tants com els generats des de 2001, i la previsió és
que la situació empitjori arribant al volum d'ocupació del
1996. Tenint en compte la importància del sector de la construcció entre 2001 i 2007, en el qual ha representat el 17,8%

Les comarques gironines; com són

i el 20,3% de tot l’augment de PIB i ocupació respectiva-
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ment, i considerant totes les activitats complementàries vinculades a l’edificació (arquitectura, lampisteria, fusteria,
etc.) el panorama sembla ser de final de cicle i de necessitat
d’emprendre noves economies, per tal de restaurar el desenvolupament econòmic gironí. Finalment, davant el context de
boom immigratori des de 1998, es pot parlar d’una situació
de creixent vulnerabilitat de la convivència, per la competència cada cop més aguda entre autòctons i nouvinguts pel
recurs treball.
D’altra banda, cal afegir, que el creixement econòmic no va
necessàriament associat a un desenvolupament social
òptim. En aquest sentit cal destacar l’Informe sobre l’índex
de Desenvolupament Humà elaborat per la Càtedra Unesco
en Desenvolupament Humà Sostenible de la UdG, on s’assenyala que en termes de Desenvolupament Huma la mitjana de les comarques gironines està per sota de la mitjana
de Catalunya. També explica que les comarques costaneres
(Alt Empordà, Baix Empordà i Selva) tenen valors de l’ïndex
de Desenvolupament Humà, el qual analitza paràmetres de
salut, educació i economia, inferiors als de les comarques
interiors (Garrotxa, Ripollès i Gironès) exceptuant el Pla de
l’Estany.

4

AVALUACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT: RESULTATS

E

l capítol 3.2 ha desenvolupat una presentació general de les Comarques Gironines, per assenyalar a
grans trets les característiques de l’estructura territorial, la matriu ecològica i l’economia de la regió. (per una
visió més aprofundida i comprensiva és pertinent la lectura
del 1r Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines,
2007 .
El capítol 4 consisteix en el desplegament de l’avaluació de
la sostenibilitat de les comarques i els municipis gironins
efectuada per l’OSCG, i comprèn diversos elements:
En primer lloc s’exposa una bateria de 30 indicadors de sostenibilitat que s’han mesurat per les 8 comarques (CG3) organitzats en 6 àmbits temàtics: matriu territorial i ecològica;
mobilitat i infraestructures; aspectes socials; aspectes econòmics; consum de recursos; governabilitat i gestió local.

Nomenclatura de les comarques: AE: Alt Empordà; BE: Baix
Empordà; CE: Cerdanya; GA: Garrotxa; GI: Gironès; PE: Pla
de l’Estany; RI: Ripollès; SE: La Selva.
De manera integrada, en aquests apartats es fa una avaluació municipal a partir de l’anàlisi dels resultats mitjans de diferents paràmetres i agrupant els municipis segons mida de
població: menys de 1.000 habitants; de 1.000 a 5.000; de
5.000 a 10.000; de 10.000 a 20.000; i més de 20.000 habitants.

- Número de fragments de territori (divisió del valor per 10)
- Compacitat urbana (Habitatges per hectàrea; divisió del
valor per 30).
- Autobusos interurbans per línia i dia (multiplicació del
valor per 24).
- Població equivalent (resultat – 1).
- Kg residus/hab.dia (divisió del valor per 10).
- Habitatges per habitant (resultat – 0,5).
Tanmateix, sovint, tan a escala comarcal com municipal els
resultats s’organitzen en dos grans àmbits geogràfics gironins: a) Oriental (comarques de l’Alt Empordà, Baix Empordà, La Selva i Gironès) i b) Interior (Cerdanya, Garrotxa,
Pla de l’Estany i Gironès). Això respon, tal com vèiem a l’apartat 3.2, a la clara distinció en termes de població i PIB
entre ambdós grups. Un patró que es veu reflectit en d’altres
aspectes del desenvolupament com es podrà comprovar.
Per acompanyar l’avaluació s’han elaborat mapes que permeten veure i contrastar els elements estudiats entre comarques i municipis.
Finalment, un nou capítol mostra de manera exhaustiva unes
matrius de síntesi de la sostenibilitat comarcal que mostren
i avaluen els resultats dels 30 indicadors de manera simultània per a cada comarca; i una avaluació sintètica en forma
de punts forts i punts febles de cada comarca.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Per cada indicador s’han establert uns llindars de sostenibilitat, atorgant al resultat una valoració de
: favorable;
:
millorable;
: desfavorable (color verd, groc o vermell a
http:// observatori.fsostenibilitat.cat). Tanmateix, per aquells
indicadors que ha estat possible es completen les dades
amb el resultat global per les comarques gironines (CG3) i
Catalunya.

Per l’anàlisi municipal val a dir que en alguns casos els valors de les variables s’han modificat per facilitar la seva visualització en forma de gràfiques. Els índexs que s’han
tractat d’aquesta manera són:

25

SOSTENIBILITAT A LES COMARQUES GIRONINES

4.1

AVALUACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT COMARCAL
Sostenibilitat de la matriu territorial i ecològica

U

na matriu territorial i ecològica sostenible hauria de preservar els serveis ambientals de la natura i compensar
les emissions de CO 2 generades per les activitats humanes
amb la capacitat d’absorció de CO 2 dels seus ecosistemes.
D’altra banda, hauria de protegir de manera eficaç els hàbitats de biodiversitat rellevant i espècies vulnerables, promoure la connectivitat entre ells (flux d’organismes) i
mantenir la qualitat i extensió d’aquests.

Els sistemes urbans en el territori haurien d’estructurar-se
de manera compacta i amb un creixement adequat en funció
de l’evolució de la població, preservant l’entorn i el manteniment de les funcions de la natura.
Per analitzar la sostenibilitat de la matriu territorial i ecològica s’han emprat els cinc indicadors següents (Taula 4.1):

Taula 4.1 Descripció dels indicadors de la matriu territorial i ecològica
Nom indicador

Descripció

Unitat

Acrònim

Balanç de carboni

Emissions CO2 dividit Absorció CO2

Fracció

BAL_CO2

Territori continu

Proporció de territori rústic continu

%

%_TC

Superfície protegida

Proporció de territori rústic protegit

%

%_SNUP

Planificació urbana sostenible

Evolució del sòl construït per habitant en funció
del sòl urbanitzable i la població projectada de 2015

Fracció

SU/P_2015

Compacitat edificatòria

Número d’hàbitatges per hectàrea urbana

Habitatges/Ha

HABG/HAU

Font: IDESCAT i Anuari Econòmic Comarcal de “Caixa Catalunya”.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Per informació detallada de les fórmules de càlcul i fonts de referència consultar l’ Informe de sostenibilitat municipal i comarcal
2008 a http://observatori.fsostenibilitat.cat.
Taula 4.2 Resultats comarcals dels indicadors de la matriu territorial i ecològica
ÀMBIT

Comarca
Any

Oriental

Interior

BAL_CO2

%_TC

%_SNUP

SU/P_2015

2006

2006

2007

2006

HABG/HAU
2006

AE

2,2

33,1%

40%

1,42

26,7

BE

4,3

36,2%

74%

0,98

22,4

GI

6,9

29,6%

36%

1,08

31,2

SE

3,7

52,9%

26%

1,29

20,2

CE

0,7

81,1%

40%

1,23

18,5

GA

1,6

36,7%

55%

1,16

26,6

PE

2,5

46,4%

7%

0,95

22,4

RI

0,6

49,0%

36%

1,14

26,0

2,7

s.d.

41%

1,32

24,1

Comarques gironines

Llindar

<1

> 75%

> 50%

< 1,1

> 30

1a2

75 - 50%

25 - 50%

1,1 - 1,2

30 - 20

>2

< 50%

< 25%

> 1,2

< 20

Font: Elaboració pròpia.

D

’acord amb els resultats de la Taula 4.2, les comarques
gironines presenten les següents conclusions preliminars envers la sostenibilitat de la matriu territorial i ecològica:
un excés important d’emissions de CO 2 i de fragmentació territorial per la majoria de comarques;
uns nivells de sòl no urbanitzable sota figures d’espais protegits moderadament baixos;
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una
planificació
urbanística
que
supera
(SU/P2015>1) la demanda de sòl teòrica en funció de projeccions de població pel 2015, i que pot significar un aug-

ment de la petjada construïda per habitant en el futur;
una densitat edificatòria mitjana que no assoleix els
òptims de compacitat desitjables.
Abans d’entrar a analitzar cada aspecte, cal destacar que
s’ha detectat una manca d’informació sobre dades de biodiversitat en el present Informe, les quals donarien més pes a
l’àmbit de la sostenibilitat de la matriu territorial i ecològica
i en conseqüència l’Informe seria més equilibrat. Per a futures edicions es tindrà en compte i s’intentaran afegir.
A continuació s’analitza cadascun dels aspectes destacats,
tot integrant altres informacions relacionades.

B a l a n ç d e s p r é s d e 1 0 a n y s d ’A g e n d e s 2 1 L o c a l s - P A L S

BALANÇ DE CARBONI
5 de les 8 comarques gironines emeten més del doble d’emissions de CO 2 de les que els seus sistemes naturals (boscos i
vegetació en general) poden absorbir. Això indica que la regió en conjunt contribueix indubtablement a l’escalfament planetari; requereix prop de 3 vegades la seva superfície de vegetació per compensar el diòxid de carboni produït per les activitats humanes (trànsit, generació d’electricitat, consum de gas i calefacció, residus i contaminació atmosfèrica, etc.).

D

es de 1750 la concentració atmosfèrica de CO 2 ha augmentat de 280 ppm a 379 ppm (ppm són parts per milió;
miligrams de CO 2 per Kg d’aire); cal remuntar-se 650.000
anys per trobar aquests nivells en el passat. L’acumulació
d’aquest i altres gasos d’efecte hivernacle està provocant
l’escalfament del Planeta, i d’això en són responsables en
un 60% els combustibles fòssils: carbó, petroli i gas natural,
tan bàsics en el nostre model de vida actual.
L’IPCC (Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic, comitè científic format per més de 3.500 investigadors de tot
el Món) valora que hem de reduir les emissions per càpita a
1,4 tones de CO 2 per l’any 2020. Avui dia les emissions catalanes estan en 8,1 tCO 2 /any, pel que l’anunci de l’IPCC
significaria dividir quasi per 6 els gasos d’efecte hivernacle
(GEH) actuals. Hipotèticament, el 2020 pertocarien 456 litres de petroli per habitant i any, que si es destinessin tots
a transport, amb un vehicle “eficient” (4L/100km) vol dir no
fer més de 30 km/dia.
a Unió Europea, sense assolir els plantejaments de
l’IPCC, ha aprovat la Directiva 2009/28/CE establint fites
sense precedents. El 2020 Europa contempla reduir un 20%
les emissions de GEH (respecte 1990; Espanya un 10%); incrementar un 20% l’eficiència energètica; i disposar d’un
20% d’energies renovables.
Espanya i Catalunya no ho tenen fàcil per arribar a aquests
objectius. Ambdues administracions van aprovar el Protocol
de Kioto de lluita contra el canvi climàtic, acordant un augment del 15% dels GEH el 2012 respecte 1990. Per contra,
a la resta d’Europa es signaven reduccions. L’Estat partia
d’uns nivells més baixos, cosa que va justificar un privilegi
de més contaminació. Tot i així, els compromisos s’estan incomplint. El 2007 les emissions de Catalunya eren un 51%
Figura 4.2 Estimació de l’evolució de les emissions de CO2 i del balanç de
carboni de les comarques gironines (Tones CO2/any)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic.

Font: World Resources Institute

majors que el 1990; 2,4 cops per damunt del permès. Actualment ambdós governs tenen nous plans per mitigar les emissions de GEH, però la trajectòria prèvia posa en dubte la
seva efectivitat.
Aplicant les emissions per habitant de Catalunya a la població gironina s’observa la tendència creixent dels GEH (figura
4.2). Mentre les emissions es van incrementant la capacitat
del territori per absorbir-les es manté constant, o davalla
arran de la transformació dels usos del sòl (urbanització, carreteres, etc.) Algunes variables estudiades en apartats següents constaten aquestes afirmacions.
Fent la mateixa aplicació de les emissions per habitant a nivell municipal, s’obté una interessant lectura de quins són
els municipis “emissors” (és a dir amb més emissions que
capacitat d’absorció) i quins els “embornal” (a l’inversa). El
mapa 4.1 a continuació mostra aquest aspecte i ho compara
amb el pressupost municipal per Ha de territori. Com es pot
veure la majoria de municipis que fan funció d’absorbir GEH
són els que menor pressupost disposen en funció del territori. Això es deu que són els municipis amb menor població.
Per tant, caldria determinar si s’escauen mecanismes per
posar en valor la tasca ambiental d’aquests municipis, de
cara a reforçar econòmicament les seves possibilitats de
gestionar el medi natural i potenciar-ne la capacitat d’absorció de GEH. Sens dubte, moltes d’aquestes localitats formen
part d’àrees protegides que reben finançament de la Generalitat per a mesures de conservació, però no hi ha un marc
en relació al rol local davant el canvi climàtic. La fiscalitat
ambiental (ecotaxes) pot obrir vies interessants en aquest
sentit.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

L

Figura 4.1 Emissions de gasos hivernacle a escala global (any 2000;
GteqCO2)
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Mapa 4.1 Balanç de CO2 (Emissió/Absorció) (esquerra) i Pressupost municipal (€/ha) (dreta), 2006

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Figura 4.3 Alguns indicis locals del canvi climàti.

•

Temperatura. De 1869 a 1998 la Tª mitjana de Catalunya ha crescut 0,9° C. Cinc dels vuit anys més càlids registrats
(>39°C a Girona i Salt) s’han prodïit entre 1996 i 2006; de 1911 a 1996 només 3 vegades. Ambdós fenòmens s’han corroborat a nivell mundial.

•

Pluges. Salt i Girona: el 1997 va haver-hi 63 dies sense pluja, rècord des que hi ha registres. El 2006 es van recollir
68 litres/m 2 de pluja, però només en 58 dies, quan la mitjana és de 85 dies per any.

•

Natura. Al Mediterrani la majoria de plantes de fulla caduca, de mitjana broten 16 dies abans i cauen 13 dies més tard
que fa 50 anys. Això podria alterar la floració i pol·linització dels fruiters entre d’altres qüestions.

•

Tª i nivell del mar: L’Estartit: Des de 1974 la Temperatura del mar ha pujat vora 1°C a superfície i a 80m de fondària.
A la vegada el nivell del mar remunta 2,8 mm/any, i s’ha detectat una elevació global de 4 cm.

Font: 1er Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines, 2007.

L

es figures 4.3 i 4.4 indiquen com la recerca científica ja
acumula indicis regionals del canvi climàtic:

Aquests efectes han succeït amb una variació a l’alça de la
Tª mitjana inferior a 1° C. Amb estimacions per damunt dels
3° C per l’any 2080 a la conca mediterrània occidental, els
escenaris de futur són preocupants. Segons la ciència cal limitar la concentració de CO 2 en 350 ppm per evitar una escalada de l’escalfament global. Mentre els nostres
governants pretenen no passar les 450 ppm, esperant que
la Tª no s’enlairi més de 2°C, països en desenvolupament
volen que es mantingui per sota d’1,5°C. Si no és així, l’IPCC

pronostica una forquilla d’increment d’entre 2 i 6° C, amb
uns impactes de gran incertesa, com la desaparició de petits
Estats insulars per l’augment del nivell del mar. En conseqüència, la realitat del problema del canvi climàtic va molt
més enllà d’assolir un equilibri entre les emissions de CO 2
generades a les comarques gironines i la capacitat de la
nostra natura per absorbir-les. És un problema d’abast planetari i cal una acció global per fer-hi front, però per a la
qual és imprescindible una comprensió de la contribució
local al fenomen i conseqüències, facetes de les quals encara es disposa de molt poca informació.

Figura 4.4 Augments de temperatura estimats per 2080
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Font: Agència europea del Medi Ambient.
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PERCENTATGE DE TERRITORI CONTINU
6 de les 8 comarques presenten un continu de territori rústic inferior el 50%. Això significa que la fragmentació territorial
per barreres físiques (infraestructures i zones urbanitzades) que impedeixen el lliure moviment dels animals salvatges, i la
manca de contacte entre els espais naturals són un tret general de les comarques gironines. Un efecte col·lateral d’aquest
fenomen és la banalització i degradació del paisatge.

L

a fragmentació del territori és una de les cinc grans amenaces per a la biodiversitat de les comarques gironines,
juntament amb la baixa qualitat ecològica dels sistemes fluvials, el canvi climàtic, la transformació dels usos del sòl, la
sobrefreqüentació dels espais naturals i les espècies exòtiques introduïdes.
En particular, la fragmentació provoca l’anomenat efecte
“Illa”, pel qual poblacions d’una determinada espècie (sobretot de fauna) establertes en diferents llocs deixen de tenir
contacte. Això condueix a fenòmens de debilitament genètic,
immunitari, reproductiu, d’accés a recursos alimentaris, etc.
que poden derivar en l’extinció d’una o vàries poblacions, o
de l’espècie en casos extrems. El context de desenvolupament gironí amb un focus primordial en el Corredor d’Infraestructures del Mediterrani, i de manera derivada amb
una política d’implementació i desdoblament de carretes al

seu voltant, situa la problemàtica de la fragmentació en primer ordre de magnitud per a la sostenibilitat territorial i ecològica.
Per això l’OSCG ha volgut estudiar quina quantitat d’àrea
natural (boscos, conreus, rius, etc.) de cada comarca es
manté unida en un mateix fragment de territori, entenent per
fragment aquell espai que queda delimitat per una infraestructura viària de categoria comarcal o superior, una via de
tren i/o una zona urbanitzada.
Al mapa 4.2 es poden veure a simple vista dos fenòmens.
D’una banda l’efecte de divisió de la regió en dos grans
blocs, Est i Oest, arran el corredor internacional d’infraestructures (A2, AP7, TAV). De l’altra, l’efecte de fragmentació
tipus trenca-closques que fan les vies de comunicació;
comptabilitzant-se una quarantena de fragments. A una escala de major detall i afegint zones construïdes la fragmentació augmenta significativament.

Mapa 4.2 Distribució dels usos del sòl i infraestructures, 2006

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DPTOP i DMAH.

D

’acord a l’anàlisi efectuat, tan sols la comarca del Ripollès (taula 4.3) manté un grau excepcional de connectivitat ecològica terrestre; per damunt del 81% de la superfície
en un mateix espai continu. En l’extrem contrari se situa el
Gironès, amb només un 29% de la comarca sense fragmentació. De fet són quatre les comarques (AE, BE, GI, GA) amb
un percentatge de territori continu menor el 40%. Particularment significatius són els casos de l’Alt Empordà i La Garrotxa. El primer, considerant que és la comarca
geogràficament més extensa i amb grans espais protegits,

evidenciant l’efecte de l’eix A2, AP7, TAV en sentit NordSud, i d’Est a Oest la N-260 de Figueres a Portbou i l’autovia
C-68 de Figueres a Roses. El segon, tenint en compte que
la Garrotxa és la comarca amb un major percentatge de territori protegit, el 51,75%. Mereix un cas a part l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres, que forma gairebé una illa
(protegida) arran de l’anella viària que l’envolta de cap a
cap.
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Taula 4.3 Paràmetres de fragmentació territorial i territori protegit de les comarques gironines, 2006
ÀMBIT

Oriental

Interior

Comarca

Número de polígons

Superfície de polígon
més gran (Ha.)

% de territori continu,
segons polígon més
gran

% territori protegit

Superfície Comarcal
(Km2)

AE

66

44.875,75

33,08%

20,44%

1.357,53

BE

32

25.384,79

36,22%

34,03%

701,69

GI

50

16.998,46

29,56%

31,61%

575,4

SE

57

52.640,59

52,93%

23,25%

995,11

CE

8

44.314,10

81,09%

37,13%

546,57

GA

22

26.956,88

36,71%

51,75%

735,39

PE

10

12.177,28

46,37%

6,03%

262,83

RI

15

46.906,77

49,04%

35,28%

956,24

Nota: el càlcul de territori continu no considera la continuïtat d’espais naturals entre comarques, en tant l’indicador pretén donar una imatge d’abast comarcal
per tal d’orientar polítiques de conservació a aquesta escala. Tanmateix, la connectivitat entre els polígons delimitats (a partir de passos de fauna, viaductes,
túnels, etc.) tampoc s’ha avaluat per manca de dades de detall per tota la regió.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DPTOP.

T

ambé s’ha avaluat el número total de peces o polígons
que es generen a partir d’aquesta anàlisi geogràfica, per
tal de tenir una visió global de la complexitat que ha adquirit
el territori des de la perspectiva de la mobilitat de la fauna
salvatge. Com s’observa a la taula 4.3 les comarques del
grup oriental, les més poblades i riques, presenten també
uns paràmetres de trencament territorial més elevats.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Figura 4.5 Relació entre població i fragmentació del territori a les Comarques Gironines, 2006

La següent figura 4.5 mostra la relació entre el número de
polígons de les comarques i la seva població. Hi ha una tendència clara a una major fragmentació a mesura que la demografia és més alta, aspecte que també fa palès la taula
4.4 amb una ràtio de polígons derivats de la fragmentació de
4,36 a 1 per les comarques orientals envers les interiors.

Taula 4.4 Comparativa de paràmetres de fragmentació entre les comarques
orientals i interiors, 2006
Àmbit

Població
(Hab.)

Núm.
polígons

Km2 per
polígon

Pol. Ori /
Pol. inter.

Oriental

582.906

205

17,7

4,36

Interior

108.976

47

53,2

1

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DPTOP.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DPTOP.

C

om s’ha comentat abans, l’estudi de la fragmentació realitzat
s’ha basat en bona part en l’efecte barrera per infraestructures
viàries. Tot seguit es mostra (Mapa 4.3) el valor de l’indicador “percentatge de territori no fragmentat” a nivell municipal, així com els
Km de carreteres i vies de tren per Km2 municipal. S’observa una
confluència dels municipis més fragmentats (<60%) amb aquells
amb una densitat de vies superior.. Geogràficament les àrees més
afectades per aquest fenomen, a escala municipal, es troben al
llarg de corredor d’infraestructures Nord-Sud, la Costa Brava Centre (de Palagrufell a Sant Feliu de Guíxols) i els voltants d’Olot.
Aquests haurien de ser, doncs, àmbits prioritaris per a l’execució
de programes de restauració paisatgística i ecològica del territori.
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A la Figura 4.6 podem constatar, tal com succeeix a nivell comarcal, que el percentatge de territori continu es redueix a mesura que
augmenta la població dels municipis, i viceversa amb el número
de fragments de territori. Per tant, serà clau, davant el creixement
demogràfic que van experimentant molts municipis, que l’ordenació
territorial reguli la prevenció de la fragmentació, preservant àmbits
com a connectors i corredors ecològics i paisatgístics. Més i tot tenint en compte que les poblacions de 10.000 a 20.000 habitants
són les que presenten una major superfície mitjana d’espais protegits (en Ha i percentatge), per tant amb més risc de conflicte entre
activitats antròpiques i biodiversitat.
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Mapa 4.3 Percentatge de territori continu (esquerra)i Km d’infraestructures per Km2 (dreta), a escala municipal, 2006

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DPTOP.
Figura 4.6 Comparativa dels paràmetres de fragmentació territorial (esquerra) i superfície protegida (TP) entre municipis segons població (dreta)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DPTOP, 2006 i DMAH, 2008.

T

anmateix, la delimitació i conservació de connectors i
corredors ecològics té sentit envers la distribució de superfície protegida entre municipis (taula 4.7). El 63% de municipis gironins tenen un 25% o menys de superfície
protegida. Per comarques l’Alt Empordà, el Baix Empordà,
la Selva i la Cerdanya estan a aquest mateix nivell o més alt
de municipis per sota del 25% de TP. En canvi, tan sols la
Garrotxa i el Ripollès tenen més del 50% de municipis amb
un 25% o més d’àrea protegida. Això vol dir que el territori
protegit està força concentrat en unes poques poblacions
(50 municipis amb més del 50% de TP) i que la major part

de municipis no són partíceps de la xarxa d’espais protegits
(95 municipis tenen menys d’un 3% d’àrees PEIN i Xarxa
Natura 2000, i 39 no tenen cap Ha protegida). Per tant, les
possibilitats reals d’una xarxa funcional d’àrees protegides
gironines es troba condicionada pel que determinen les corporacions locals en relació el sòl no urbanitzable. I aquest
tot sovint és vist com l’àrea d’expansió de la urbanització residencial i industrial, sense entrar a considerar aspectes de
naturalesa més global i d’abast supramunicipal com és la
conservació de la biodiversitat. Tot seguit s’exposa com
s’està abordant aquesta situació des de l’àmbit governamental.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Nota: *, dividit per 100; **, dividit per 10.

Figura 4.7 Distribució municipal de les àrees protegides per comarques
AE

BE

GI

SE

% TP

CE

GA

PE

RI

DPG

Percentatge de municipis

> 75%

10%

3%

4%

0%

9%

29%

0%

11%

8%

50 - 75%

15%

8%

19%

16%

9%

10%

0%

16%

13%

25 - 50%

12%

17%

22%

8%

18%

29%

0%

26%

16%

< 25%

63%

72%

56%

76%

64%

33%

100%

47%

63%

Els municipis més protegits de la Demarcació (>75% TP):
Olot; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura; Colera; Sales de Llierca; Cadaqués; Vilamaniscle; Sant Joan les Fonts; Portbou; Urús; Santa Pau; Queralbs; Quart; Montagut i Oix; Vidrà; Pardines; Rabós; Port de la Selva; Sant Feliu de Pallerols; Albanyà
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DPTOP, 2006 i DMAH, 2008.
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Avaluació de la sostenibilitat: resultats

E

nfront el fenomen de la fragmentació els darrers anys s’ha fet
un gran esforç científic, professional i institucional per estudiar
i plantejar solucions (entre 1993-2007 s’hi han implicat uns 80 investigadors, 4 universitats, 5 centres recerca, 20 ONG, i s’han generat més de 120 estudis; propostes i projectes a nivell de tot
Catalunya)2. La finalitat principal d’aquests treballs és arribar a delimitar les zones de flux (probable o comprovat) de la fauna (connectors ecològics i corredors biològics) i proposar mesures per tal
que es minimitzin els canvis d’ús del sòl (de natural a artificial) en
dites àrees, o bé per a la instal·lació d’estructures per garantir el
pas de la fauna a banda i banda de l’element de barrera (carreteres, preses als rius, etc.). De moment els resultats són escassos,
però. Per un costat perquè fins ara els municipis han donat poca
atenció a la temàtica a l’hora de planificar. Per l’altra banda, perquè
en les obres de construcció o desdoblament de vies de comunicació, el manteniment de la connectivitat s’ha contemplat de manera
marginal amb unes actuacions poc funcionals d’acord a criteris biològics.

En aquest sentit, les comarques gironines disposen de diversos
estudis de gran abast per a la identificació i avaluació de l’estat
dels connectors ecològics i corredors biològics, impulsats la Diputació de Girona i el CILMA. Aquests són:

Malgrat tot, de cara el futur dos instruments clau s’han començat
a tramitar. El primer d’ells el Pla Sectorial de Connectors Ecològics
de Catalunya, que dibuixarà i regularà les mencionades zones de
pas. El segon, els Plans Territorials Parcials que integren àrees
d’interès per la connectivitat en els Espais Lliures de Protecció Territorial, tot i que sense una regulació específica. Tanmateix és de
destacar l’elaboració dels Catàlegs del Paisatge, que també contemplen la connectivitat ecològica a les propostes. Mancarà veure,
però, si anirà acompanyat d’una programació de projectes per restablir la connectivitat del territori allà on la fragmentació és crítica,
tal com s’ha vist que succeeix a molts indrets gironins.

• Póster: Mesures correctores als traçats del TAV, AP7 i A2
(2009);

• La Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona
(2004) que identifica 55 zones d’importància per a la connectivitat ecològica i territorial;
• L’Estudi de permeabilitat del corredor d’infrastructures (TGV /
AP-7 / A-2 / Ferrocarril) de les comarques gironines (2005);
• La Proposta de traçat i mesures correctores de l’ampliació d’autopista AP7 (tram: Maçanet de la Selva-La Jonquera) i de la implantació de l’Autovia A2 (tram: Blanes-La Jonquera) (2007);
• El Catàleg d’Espais d’Interès Natural de les Comarques Gironines (2009) que delimita 221 no incloses al PEIN amb valors ecològics, paisatgístics, agraris i/o de connectivitat, amb un abast
global de 260.000 ha.;

• Addicionalment el programa d’elaboració de Plans d’Acció Local
cap a la Sostenibilitat, inclou l’estudi i diagnòstic de la fragmentació del terme o comarca, com són els casos del Gironès i La
Selva.
• Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines (en elaboració, 2009) i Cartes del Paisatge d’àmbits específics; instruments
promoguts per l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

Mapa 4.4 Àrees d’interès per a la connectivitat ecològica de les Comarques Gironines
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Font: Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona.

2

Mallarach, J. M. Presentació “Connectivitat ecològica a Catalunya”. En el marc de l’Agenda 21 del Gironès, 2007.
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F

ruit d’aquests treballs s’ha pogut produir una cartografia que
inclou els principals connectors de l’àmbit gironí, i avaluar el
grau de conservació i/o amenaça dels mateixos. En aquest sentit
la Diagnosi d’espais connectors classifica els espais en 3 tipologies
(connectors fluvials, espais d’interès connector i unitats paisatgístiques) i segons 3 categories de prioritat (segons el seu risc de
transformació o desaparició), Mapa 4.4. Dels 55 espais que defineix 16 presenten una prioritat crítica, 23 una prioritat urgent, i 16
prioritat secundària. És a dir el 71% dels espais presenten un risc
elevat de transformació o pèrdua de les seves funcions a curt o
mig termini.

Tanmateix, l’Estudi de permeabilitat del corredor d’infraestructures
indica el nivell de permeabilització actual de l’AP7 i A2 i el previst
pel TAV. L’Informe conclou que després de la construcció del TAV
tan sols 4 de les 10 àrees de connexió territorial costa-interior seran
viables, a menys que es millorin les mesures estructures de permeabilitat al llarg de l’eix. Així, el treball proposa de 46 actuacions
per desfragmentar el corredor, així com per donar continuïtat visual
als paisatges que travessa. Aquestes es distribueixen en: 32 obres
d’ampliació de ponts i viaductes; 4 nous viaductes, 8 nous falsos
túnels, i 2 modificacions de traçat. El póster editat el 2009 pel
CILMA assenyala quines actuacions s’han acceptat o rebutjat del
conjunt d’estudis realitzats

Figura 4.8 Grau de permeabilització actual de l’AP-7, A-2 i Ferrocarril, i previst pel TAV
Àrea d’estudi

AP-7

Nacional II

Ferrocarril

TAV

Traçat sense viaducte

98.409 m

89.199 m

79.357 m

-

Viaductes permeables

7.201 m

3.586 m

3.509 m

7.864 m

Viaductes no permeables*

1.680 m

615 m

515 m

-

Túnels / falsos túnels

0m

561 m

0m

18.232 m

Total

107.209 m

93.961 m

83.380 m

-

Grau de permeabilització

6,71%

4,41%

4,21%

-

Nota de l’estudi: els valors es consideren sobredimensionats per les característiques de la font emprada.
* Aquells que travessen una carretera asfaltada i per tant impedeixen el pas de la fauna o les persones a peu.
Font: Estudi de permeabilitat del corredor d’infraestructures (TGV / AP-7 / A-2 / Ferrocarril) de les comarques gironines. Girona. Arvensis, per encàrrec de la
Diputació de Girona, 2006.

inalment, dits documents estableixen 10 zones crítiques per a la connectivitat al llarg d’eix Nord-Sud d’infraestructures,
sobre les quals fóra prioritari incidir.

Taula 4.5 Zones crítiques per a la connectivitat a l’eix AP7, A2, TAV.
Espais

Causes de fragmentació

Massís de les Salines - massís de
l’Albera

El TGV, l’AP7 i l’A2 separen completament els dos espais, ja que se situen en paral·lel i amolt poca distància.

El Llobregat d’Empordà

El Llobregat circula en paral•lel a l’AP-7 i el TGV el travessa fins a cinc vegades. A més, part de la seva llera ha sofert
una forta degradació.

La Muga

L’embassament de la Boadella, TGV, AP-7, i N-II.

Anella verda de Figueres

L’edificació conjuntament amb les infraestructures, tren, TGV, etc.

El Manol i la riera d’Alguema

Important connector que uneix l’alta Garrotxa amb els Aiguamolls de l’Empordà i que es veu afectat per aquest corredor
d’infraestructures

El Fluvià

Connector de primer ordre que entra en conflicte amb aquest gran corredor a l’alçada de Bàscara.

Entorns de Vilademuls

Plana agrícola que ha preservat el paisatge tradicional. El corredor crea una important barrera que divideix el municipi
en dos.

Anella verda de Girona

La urbanització de Girona i els pobles circumdants, juntament amb les infraestructures, creen una barrera infranquejable. Per això és necessari habilitar un entorn de connectivitat al voltant de l’àrea metropolitana.

Entorn dels EIN de la Selva
(Estanys de Sils, Turons de Maçanet i Riera de Santa Coloma)

Les urbanitzacions disperses, juntament amb totes infraestructures del corredor, separen aquests espais del seu entorn.

Montseny - Montnegre

L’elevat nivell d’urbanització a l’entorn de la C-35 i les infraestructures limiten aquest important connector que uneix els
espais d’ambients litorals i interiors.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

F

Font: Estudi de permeabilitat del corredor d’infraestructures (TGV / AP-7 / A-2 / Ferrocarril) de les comarques gironines. Girona. Arvensis, per encàrrec de la
Diputació de Girona, 2006.

33

SOSTENIBILITAT A LES COMARQUES GIRONINES

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA SOSTENIBLE: Compacitat edificatòria
La planificació urbanística supera (SU/P2015>1) la demanda de sòl teòrica en funció de projeccions de població pel 2015.
Això pot significar un augment de la petjada construïda per habitant en el futur, en un context de densitat edificadora mitjana
que no assoleix els òptims de compacitat desitjables.
Nota prèvia: tot i que l’indicador SU/P2015 es va calcular originalment (2008) en referència a l’any 2015, al present desenvolupament es fa
en base escenaris per l’any 2026 de l’Avant Projecte de Pla Territorial de les Comarques Gironines, atesa l’actualitat de la informació.

L

’Avant Projecte de Pla Territorial de les Comarques Gironines
(2009) té entre les seves premisses “moderar el consum de
sòl” i “vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements”. Aquests dos propòsits subscriuen plenament els principis
de la sostenibilitat territorial. No obstant, topen amb el planejament
urbanístic vigent a escala municipal, que és massa expansiu i con-

tinuista del model desenvolupat els darrers 40 anys al territori gironí, i el qual, per ara, preval davant els plantejaments de l’Avant
Projecte de Pla Territorial. Tan sols entre 1988 i 2002 les estimacions de l’OSCG són que el sòl construït de les Comarques Gironines s’ha incrementat un 52%, per damunt de la mitjana de tot
l’Estat espanyol.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Figura 4.9 Evolució del sòl construït a les Comarques Gironines, 1987-2002

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAH.

L

’escenari de potencial creixement urbanístic gironí continua essent desmesurat. La taula 4.6 sobre classificació del sòl mostra
unes estimacions globals d’urbanitzable d’un 45,3% respecte el sòl
urbà actual. Si es compleix, el 2026 (horitzó de l’Avant Projecte de
Pla Territorial) l’àrea construïda de Girona serà la meitat més que
ara. Això significaria que des dels anys 80 el ritme constructiu es-

taria entorn un 1% del territori cada 20 anys, o, el que és el mateix,
la superfície de 300 camps de futbol cada any. Vistes les xifres i
després de l’esclat de la bombolla immobiliària, és notòria la necessitat de noves visions de desenvolupament local que deslliguin
el finançament municipal de les plusvàlues urbanístiques i les llicències d’obres.

Taula 4.6 Règim jurídic del Sòl per comarques, 2007 (CG1)
Sup. total

34

Sòl urbà

Sòl urbanitzable

Sòl No urbanitzable

Ha.

Ha.

%

Ha.

%

Ha.

%

AE

135.765

3.761

2,8%

2.766

2%

129.238

95,2%

BE

10.169

4.924

7%

2.459

3,5%

62.786

89,5%

GA

73.494

1.173

1,6%

413

0,6%

71.908

97,8%

GI

57.574

2.523

4,4%

1.710

3%

53.341

92,6%

PE

26.283

658

2,5%

240

0,9%

25.385

96,6%

RI

95.662

660

0,7%

324

0,3%

94.678

99%

SE

99.504

3.767

3,8%

s.d.

s.d.

95.737

96,2%

558.451

17.466

3,1%

7.912

1,4%

533.073

95,5%

3.210.946

115.022

3,6%

61.358

1,9%

3.034.566

94,5%

CCGG
Catalunya

Font: Direcció General d’Urbanisme. Web DPTOP.
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A

continuació es mostra una taula (Taula 4.7) amb
diversos escenaris d’evolució de paràmetres d’ocupació
del sòl. Malauradament, les dades disponibles són
contradictòries unes amb les altres, i en conseqüència la
imatge que es genera és confusa. En qualsevol cas és
significatiu que en tots els paràmetres s’incrementa la
petjada de sòl construït per habitant entre 1988 i 2026. Això
vol dir que cada cop es requereix més àrea urbanitzada per
cobrir les necessitats humanes d’habitatge, treball, oci, etc.
En conseqüència, sembla que el model d’urbanisme
mediterrani de proximitat, compacte i multifuncional
(residència, comerç, serveis en un mateix entorn) està
canviant. De fet, el territori corrobora un model de major
especialització de zones (polígons industrials; polígons de
grans superfícies; àrees d’oci; barris residencials, etc.) que

porten associats desplaçaments més llargs i una major
dependència de la mobilitat motoritzada. Tanmateix, a nivell
de ritme constructiu, les previsions futures pràcticament no
varien respecte el període 1988-2002, amb uns
12.000m 2 /dia de transformació de sòl (entre 416 i 430
Ha/any) si no es té en compte l’escenari DPTOP 2006
(veure nota de la taula 4.7), d’estimacions més expansives.
En resum, la planificació existent i alguns paràmetres de
l’Avant Projecte de Pla Territorial impedeixen afirmar que
les premisses del mateix es puguin acomplir. Per això, serà
clau que aquest instrument vagi acompanyat d’altres Plans
d’àmbit menor i amb capacitat de classificació de sòl (Plans
Directors Urbanístics) que garanteixin el compliment
d’estratègies de creixement (recollides a l’Avant Projecte)
d’acord a dits principis.

Taula 4.7 Evolució i escenaris de sòl urbà, ritme de construcció i petjada construïda per habitant (m2/hab.) de les CCGG
OSCG
Any
Ha. construïdes
Sòl construït

Avant Projecte Pla Territorial 2

DPTOP 2006

2002

2007

2026

2009

2026

2026

13.223

20.080

17.466

25.378

26.187

33.933

45.804

2,4%

Període
Augment
m2 construïts / any
m2 construïts / dia
267

3,6%

3,1%

4,5%

4,7%

6,1%

8,2%

88 - 02

88 - 07

07 - 26

02 - 09

08 - 26

08 - 26

52%

32%

45%

30%

30%

75%

4.897.857

2.233.158

4.164.211

10.178.333

4.303.333

10.898.333

13.419

6.118

11.409

27.886

11.790

29.858

343

252

307

365

411

554

Nota: El propi Avant Projecte de Pla Territorial presenta dos sèries de dades d’ocupació del sòl: Avant Projecte Pla Territorial “1” i “2” a la taula. Les dades del
cas “1” provenen del capítol “Diagnosi” i les del cas “2” del Capítol “Sistema d’assentaments”. Pel cas “2” s’ha suposat que sòl urbà i sòl urbanitzable quedaven
contemplades conjuntament en l’Avant Projecte de Pla, i s’ha determinat l’escenari 2026 a partir de restar l’urbanitzable conegut (cas “1”) així com una estimació
d’assentaments industrials estratègics addicionals. D’altra banda, cartografia del DPTOP de 2006 genera un escenari més expansiu de sòl urbanitzable en funció
del planejament municipal. Les dades de l’OSCG a partir de cartografia d’usos del sòl del DMAH de l’any 2002 s’apropen més a la situació “2” de l’Avant Projecte
de Pla Territorial.

Mapa 4.5 Mapa de classificació del sòl, 2006
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m2 / habitant

Avant Projecte Pla Territorial 1

1988

35
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DPTOP, 2006.

SOSTENIBILITAT A LES COMARQUES GIRONINES

A

rran de la seva trajectòria urbanística, les comarques
gironines presenten avui dia un parc residencial de gairebé 500.000 habitatges, cosa que suposa una ràtio de 72
habitatges per cada 100 habitants. La regió arrossega
aquest nivell d’edificació des de 2001 com a mínim, i d’acord
a les projeccions de l’Avant Projecte de Pla Territorial es pot
veure lleugerament incrementat. No obstant, el desitjable
fóra que l’índex tendís a reduir-se i apropar-se als 50 habitatges per cada 100 habitants, és a dir 1 habitatge per cada
2 persones. Les dades indiquen però que, si es recupera el sector
immobiliari, hi ha una expectativa d’increment de 108.000 habitatges per un augment demogràfic de 109.000 habitants d’ara a 2026
- un habitatge nou per cada habitant nou, pràcticament -.

ja n’hi han unes 140.000 d’addicionals (ràtio 1 segona residència: 2,5 habitatges principals). Pel 2026, amb el mateix
nivell d’ocupació, la demanda interna estaria prop dels
415.000 habitatges, així doncs l’oferta de segones residències en 190.000 habitatges, 50.000 més que ara. Factors en
progrés com l’establiment de residència permanent de persones jubilades centreeuropees, o de veïns barcelonins en
les seves actuals segones residències, i els canvis en la unitat familiar –cada cop més comú l’habitatge d’un sol ocupantpoden fer oscil·lar dits paràmetres d’habitatge. Tot i així,
vista l’enorme bossa d’habitatges buits fruit de la crisi, però
de la qual no es tenen dades, s’haurien d’instaurar mecanismes estrictes per tal que s’ocupin cases i pisos existents
abans de donar via lliure a planejaments municipals i plans
derivats que promoguin més edificació. I per un model veritablement sostenible d’ordenació urbana fóra bo encetar una
revisió generalitzada de POUMs, per ajustar el creixement
urbanístic a la demanda real i a l’oferta ja existent no resolta,
que com vèiem pot ser de desenes de milers de llars.

En conseqüència, l’escenari descrit sembla posar de manifest l’important pes que encara mantindrà la construcció de
segones residències. Si la mitjana d’ocupació pels habitatges de primera residència és de dues persones (IDESCAT,
2001) les necessitats de vivenda de la població gironina de
2008 se situarien entorn els 360.000. Per tant, actualment

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Figura 4.10 Evolució projectada de la població, habitatges i habitatges per habitant (esquerra) i increment de població i habitatges des de 2001(dreta)

Font: IDESCAT, Col·legi d’Aparelladors i DPTOP.

Nota: La població total al 2001 fou de 567.552, el 2008 de 716.858 i el 2026
es projecta en 826.044. Les dades per Habitatges foren el 2001 de 399.900,
el 2008 de 494.794 i pel 2026 s’estima es 602.722

E

ls següents mapes (Mapa 4.6) indiquen el potencial de
creixement urbanístic dels municipis i els habitatges per
habitant (segons dades de 2006). Des d’una òptica de sostenibilitat aquelles poblacions amb valors més elevats d’a-

Mapa 4.6 Classificació del sòl (esquerra) i potencial de creixement (%) (dreta), 2006
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Font: Elaboracíó pròpia a partir de dades del DPTOP i DMAH.

quests paràmetres, haurien de ser les primeres a realitzar
algun tipus de correcció del planejament, no obstant, amb la
precaució necessària degut a les limitacions de les fonts emprades.
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A

la Figura 4.11 s’avalua alhora la compacitat edificatòria
(habitatges per Ha. urbana) i el potencial de creixement
urbanístic. Com seria d’esperar les localitats més poblades
són les més compactes, i viceversa. D’altra banda s’observa
un alt potencial urbanístic (>100%) en els municipis fins a 5
mil habitants de les comarques orientals. Hi ha un clar
trasllat cap a pobles petits del fenomen urbanitzador, sota
un esquema de duplicar o, fins i tot, multiplicar per tres la
seva mida actual. Per a una sostenibilitat territorial és difícil
trobar arguments en defensa d’aquestes expectatives de
creixement i transformació dels paisatges arquitectònics

tradicionals. Tanmateix, el fort impuls que hi ha hagut del
model residencial de casa aparellada i habitatge unifamiliar,
fa pensar que els creixements enlloc de tendir a una major
compacitat, reforçaran el model d’usos del sòl
especialitzats, majors distàncies i dependència del vehicle
privat. L’Avant Projecte de Pla Territorial 2009 marca unes
estratègies per cada municipi de cara a condicionar tots
aquests fenòmens. Cal, però, que els municipis les facin
seves i impulsin noves formes de gestionar el sòl que
considerin l’escassetat inherent a aquest recurs.

Figura 4.11 Potencial de creixement urbanístic i Compacitat urbana dels municipis, 2006.

U

n aspecte no comentat fins ara, entorn l’augment de
consum de sòl, ve derivat de la generalització de
polígons industrials: actualment existeixen més de 3.000 Ha
de territori sota classificacions d’ús industrial, logístic o
comercial (Taula 4.8). D’acord a l’Avant Projecte de Pla
Territorial pel 2026 aquestes es poden veure duplicades.
Això significaria que més d’un 1% del territori gironí serien
polígons i gairebé una cinquena part de tot el sòl urbanitzat.
Sens dubte, l’activitat industrial és un pilar de l’economia,

no obstant en un Món globalitzat on cada cop és més
freqüent la deslocalització de la producció cap a països en
vies de desenvolupament, cal fer una reflexió sobre si surt
a compte la transformació irreversible de grans àrees, per a
usos empresarials que sovint no resten al territori a llarg
termini. Més, en particular, en un indret que ven paisatge a
la resta del Món i que veu com aquest tipus d’aprofitament
del sòl s’ha anat convertint en la porta d’entrada a la majoria
de poblacions.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Col·legi d’Aparelladors i el DPTOP.

Taula 4.8 Distribució del sòl industrial, logístic i comercial a les Comarques Gironines, 2009 i 2026
SÒL IND. (Ha.)

AE

BE

GA

GI

PE

RI

SE

CCGG

2009

752

435

252

418

82

136

945

3.020

2026

1.395

957

431

1.472

172

178

1.702

6.307

2026/2008

86%

120%

71%

252%

110%

31%

80%

109%

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Avant Projecte de Pla Territorial de les Comarques Gironines, 2009.

E

l ritme i l’abast de la transformació del territori gironí
dels últims 40 anys han estat factors determinants per
la configuració d’un gran nombre de plataformes i col·lectius
ambientalistes reclamant una nova cultura del territori
(veure Capítol 4.6). Els actuals planejaments municipals i
certs plantejaments de l’Avant Projecte de Pla Territorial,
fan preveure que el desenvolupament territorial continuarà
essent tema principal de conflictivitat social.
La qualitat de vida ha deixat de ser quelcom merament
relatiu al benestar quotidià, la qualitat domèstica i els

serveis urbans, sinó quelcom més holístic en el qual l’entorn
és una peça clau a nivell identitari, perceptiu i de salut. En
aquest sentit, són dos els grans elements condicionants.
D’una banda el tipus d’evolució urbanística i el model
d’implantació d’infraestructures, per l’efecte banalitzador del
paisatge que ambdós processos estan produint. De l’altra, i
en contraposició, la quantitat i qualitat dels ecosistemes; les
polítiques de conservació de la biodiversitat, que com s’ha
exposat abans (Capítol 3.3), fins ara han sigut més reals
sobre el paper que sobre el terreny.

37

SOSTENIBILITAT A LES COMARQUES GIRONINES

4.2

AVALUACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT COMARCAL
Sostenibilitat de la mobilitat i les infraestructures

L

a sostenibilitat en la mobilitat vindrà determinada per la
capacitat de la comarca o el municipi de minimitzar la
mobilitat obligada en vehicle privat, a raó de: potenciar l’ocupació al terme de la població resident; generar una oferta
de transport públic eficaç i competitiva; facilitar i promoure

modalitats de mobilitat no contaminants; i prevenir el risc
d’accidents per qualsevol sistema de transport.
Per analitzar la sostenibilitat de la mobilitat i les infraestructures s’han emprat els cinc indicadors següents (Taula 4.9):

Taula 4.9 Indicadors de mobilitat i infraestructures
Nom indicador
Densitat viària

Descripció

Unitat

Acrònim

Metres de carreteres i vies fèrries per Km2 de territori

Fracció

INF/SUP

Índex de motorització

Número de vehicles per cada 1.000 habitants

Tant per mil

IM_‰

Relació entre desplaçaments laborals i llocs de treball

%

TR_LLT

Percentatge de desplaçaments en vehicle privat

%

DS_VP

Probabilitat d’accidents per cada 100.000 desplaçaments

%

PR_ACCD

Desplaçaments laborals
Desplaçaments en vehicle privat
Probabilitat d’accidents

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

L

’absència de dades d’abast comarcal sobre freqüència i
utilització del transport públic, ha comportat una limitació de l’anàlisi en aquest aspecte. Tanmateix les dades publicades pel DPTOP sobre desplaçaments i modes de
transport (2006; Enquesta de mobilitat quotidiana) ofereixen
un nivell de detall escàs. Així doncs, la present avaluació
s’ha hagut de desenvolupar de manera adaptada als registres
d’informació existents. Tot i així, per tal de completar la imatge de
la mobilitat en relació el transport col·lectiu, s’oferiran variables d’oferta d’autobusos intermunicipals i trens a l’escala municipal.

Afegir, finalment, que s’ha incorporat a l’anàlisi els metres
de carreteres principals per Km 2 de territori, per avaluar al
llarg del temps la densificació de les vies de comunicació
principals en el municipi o comarca, ja que aquest factor
està intrínsecament relacionat amb el model de mobilitat que
es promou entre la població.
Per informació detallada del càlcul i fonts de referència consultar online l’ Informe de sostenibilitat municipal i comarcal
2008.

Taula 4.10 Resultats comarcals dels indicadors de mobilitat i infraestructures
ÀMBIT

Comarca
Any

Oriental

Interior

INF/SUP
2005

IM_‰
2007

TR_LLT
2007

DS_VP
2007

PR_ACCD
2007

AE

287,7

555‰

78,3%

36,5%

78,4%

BE

207,6

554‰

89,7%

40,1%

52,7%

GI

453,3

517‰

53,7%

40,8%

107,8%

SE

340,4

487‰

95,1%

48,8%

84,9%

CE

226,5

497‰

s.d

s.d

s.d

GA

266

523‰

72,8%

38,0%

109,0%

PE

285,4

526‰

66,8%

39,1%

74,4%

RI

199,4

506‰

81,3%

40,4%

69,6%

308,2

523,7‰

78,3‰

40,1‰

78,4‰

ccgg

Llindar

< 250

< 462‰

< 70%

< 30%

< 75%

250 -300

462 - 500‰

70 - 90%

30 - 40%

75 - 100%

> 300

> 500‰

> 90%

> 40%

> 100%

Font: Elaboració pròpia.

D

’acord amb els resultats exposats a la Taula 4.10, la
mobilitat a les comarques gironines presenta les següents característiques:
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Una elevada mobilitat laboral a 5 de les 8 comarques
(TR_LLT), amb un ús intensiu del vehicle privat (DS_VP), i
en conseqüència uns nivells de motorització de la població
(IM_‰) entre 50 i 100 vehicles per cada mil habitants per
damunt de la mitjana catalana.

Un risc de sinistres per cada 100.000 desplaçaments
molt elevat a dues de les 8 comarques i alt a nivell regional.
Una densitat viària molt alta per 3 de les vuit comarques i de nivell acceptable per altres 3.
A continuació s’analitza cadascun dels aspectes destacats,
tot integrant altres informacions relacionades.
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SOSTENIBILITAT EN LÀMBIT DE LA MOBILITAT I LES INFRAESTRUCTURES
Les comarques gironines presenten una elevada mobilitat laboral a 5 de les 8 comarques (TR_LLT), amb un ús intensiu del
vehicle privat (DS_VP) i en conseqüència uns nivells de motorització de la població (IM_‰) entre 50 i 100 vehicles per cada
mil habitants per damunt de la mitjana catalana. El risc de sinistres per cada 100.000 desplaçaments és superior al 100%
en dues comarques i major al 75% en dues altres. Tots aquests factors poden tendir a augmentar, ja que s’observa un patró de
major densitat viària a mesura que la població augmenta, i un ús intensiu del vehicle privat.

L

a manca d’una política de mobilitat sostenible a les
comarques gironines és un fet evident i històric. Encara
avui és tema de debat públic i conflicte social la controvèrsia
entre l’ampliació continuada de la xarxa de carreteres i la
planificació i implementació d’un xarxa paral·lela de
transport ferroviari local. Els indicadors avaluats són doncs
una mera constatació d’aquesta situació, pel que l’anàlisi de
resultats es fa de manera integrada.

Amb tot plegat, podem afirmar que estem en un territori de
distàncies curtes i això, en l’era que s’ha generalitzat l’accés
al cotxe, juntament amb el context laboral propi, ha modulat
fortament un patró cultural local de mobilitat en vehicle
privat.
Per il·lustrar la decantació regional cap el cotxe és
interessant comparar algunes característiques de les
infraestructures i serveis per transport privat i col·lectiu:

Taula 4.11 Característiques de la mobilitat a les CCGG. Any 2004
Mobilitat en vehicle privat

Mobilitat en transport col·lectiu

- Les CCGG tenien el 2004 un parc de 537 turismes per cada 1.000 hab.
(313.156 turismes en total).
- És a dir, 9 turismes per cada 10 persones amb carnet de conduir.
- El 80% dels desplaçaments per motiu de treball o estudi es fan en vehicle privat.
- Xarxa de carreteres: 2.497 km
- Inversió en carreteres 1996 - 2004 a les CCGG: 767.868.000 euros.

- El parc d’autobusos total era de 772, equivalent a 1,25 autobusos per
cada 1.000 habitants.
- Línies ferroviàries: 2 (Portbou-Barcelona; Vic-Ripoll)
- 31 municipis sense cap servei de transport públic.
- Xarxa de vies fèrries: 192 km
- Inversió en Transport Col·lectiu a tot Catalunya 1996-2004:
- Transport per carretera: 18.889.000 euros.
- Regionals i rodalies: 873.568.000 euros.
- Tren d’Alta Velocitat: 2.315.151.000 euros.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Abans que res, cal dir que les comarques gironines
presenten unes condicions pròpies de poblament territorial
que suposen limitacions inherents envers un model de
mobilitat sostenible. Tal com s’exposava al Capítol 3.1. la
regió s’estructura en una malla d’assentaments molt densa
i amb una taca edificada per cada 6Km 2 de territori (un
quadrat de 2,5 per 2,5 Km). De l’altra, socioeconòmicament
la població funciona per àrees de cohesió, o micro-regions
a l’entorn d’un centre neuràlgic al qual bona part de la
població s’adreça habitualment per treballar, estudiar,
comprar, etc. Això significa que cada dia molta gent es
desplaça entre poblacions i que els trajectes solen ser
reduïts, pel que el cost d’oportunitat (en temps) dels
desplaçaments amb vehicle privat gairebé sempre acostuma
a ser favorable davant els que es poden realitzar en

transport públic. Un sondeig realitzat per Infofeina sobre
hàbits laborals indica que el 51% dels sondejats tarda
menys de 30 minuts en traslladar-se a la feina, i que el 72%
dels treballadors canviaria de feina només per millorar el
seu horari. Cal tenir en compte a més que només un 16% de
treballadors (segons el sondeig) gaudeixen d’horari intensiu,
i que la majoria de gent treballa en el model extensiu
d’horaris (de 9 a 20h aproximadament amb aturada al
migdia) ja que el 77% de les empreses (on treballen els
enquestats) no apliquen mesures de conciliació familiarlaboral. En conseqüència, entre les necessitats bàsiques de
benestar impera la disponibilitat de temps personal per
davant de moltes altres qüestions.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de DPTOP.

L

a dispar correlació de forces entre esforç públic envers
vehicle privat i transport col·lectiu local (p.ex. la inversió
en carreteres a les CCGG s’equipara amb la realitzada a tot

Catalunya en xarxa ferroviària de regionals i rodalies) s’ha
reflectit clarament en la variació de paràmetres de
motorització (figura 4.12).
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Figura 4.12 Variació de paràmetres de motorització i població en els períodes 1991-2000 i 2001-2007

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT i DPTOP.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

S

egregant en dos períodes els 16 anys entre 1991 i 2007
(1991-2000 i 2000-2007) s’observa el següent. En el
primer hi ha un esclat de l’índex de motorització, passant de
433 a 523 vehicles per cada mil habitants en 9 anys (pel
conjunt de les comarques). En canvi entre 2000 i 2007 s’ha
mantingut al mateix nivell. Hom podria pensar, per tant, que
la regió ha arribat al seu màxim de motorització d’acord a la
població. Amb tot, l’evolució demogràfica sembla desmentir
aquesta percepció. En la primera etapa la població va
créixer un 11%, mentre que a la segona l’augment ha estat
d’un 25% fruit l’onada immigratòria. Arran d’això no es
detecta l’increment del 68% del número vehicles que hi ha
hagut en els 16 anys estudiats (la població un 39%). I
tampoc es veu la gran quantitat de nova ciutadania que a
mesura que l’economia li ho permeti probablement
s’incorporarà a l’ús de vehicle privat. Conjuntament però,
veiem que el parc de turismes creix successivament i a un
ritme superior a la població, sens dubte perquè a les
comarques gironines no disposar de vehicle suposa
pràcticament quedar al marge del mercat de treball, estudis
i vida social. En termes globals, la quantitat de turismes a
les comarques gironines suposa un 11,5% del total de
Catalunya, mentre que aquesta mateixa comparació en

termes de població està a l’entorn del 9%.
Alhora, l’estructura de poblament i l’evolució del sector
immobiliari han dut a un procés de descentralització de la
població cap a poblacions mitjanes i petites, accentuant un
mercat laboral amb elevada mobilitat. L’indicador TR_LLT
mostra el número de desplaçaments ocupacionals d’entrada
i sortida de cada comarca en relació als llocs de treball de
la mateixa (veure taula 4.10). En 6 de les 8 comarques
aquests desplaçaments diaris equivalen a més del 70% de
totes les seves places laborals, amb un màxim a La Selva
superior al 90%. És a dir gairebé tant gent arriba i marxa de
la comarca cada dia com la que hi treballa. Els mínims es
troben al Gironès i el Pla de l’Estany, mostra que són
comarques amb alta capacitat d’absorbir ocupació per part
de la població resident.
La derivada d’aquest model és una progressiva pèrdua de
valor i competitivitat del transport públic. El gràfic a
continuació mostra l’evolució de l’ús del transport públic per
carretera a les nostres comarques des de 1990, amb una
pèrdua del 9% del número de viatgers (en xifres absolutes)
al final del període (2004).

Figura 4.13 Evolució dels viatgers transportats per carretera per demarcacions, 1990-2004

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DPTOP.
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P

er fer front a aquesta situació, la Generalitat va crear el
2005 l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de
Girona (ATM), Consorci en el qual participen 41 municipis
de l’entorn proper a la capital. Això ha permès incrementar
el número d’expedicions per a les línies dels municipis més
allunyats, i augments de freqüències de pas per a les línies
de la conurbació Girona-Salt-Sarrià de Ter i Fornells de la
1Selva. Aquesta
2
3 millora4 dels serveis
5
va suposar un augment
de 32.763 viatgers en 14 mesos, uns avenços molt positius
si es té en compte la inversió realitzada per la Generalitat,
de poc més de 3 milions d’euros en el Pla de Serveis 20062007.
Malgrat tot, la disponibilitat de transport col·lectiu
intermunicipal és encara ara una realitat molt deficitària per
moltes poblacions. Tal com es pot veure en la figura 4.14,
per la majoria de municipis la freqüència mitjana de pas per
cada línia de transport és de 5 de busos/dia, o menys. Això
vol dir (generalitzant) més de 2h entre servei i servei,
excepte si de cas per les línies més concorregudes (a les
capitals habitualment). Només per les ciutats de més de
20.000 habitants del Gironès (Salt i Girona) es pot
considerar que hi ha una oferta mitjana acceptable (>10

busos/dia i línia; <1h per servei) situació que es justifica en
realitat per la mateixa comunicació entre ambdues localitats.
Tan sols 15 poblacions gironines gaudeixen d’una
freqüència de busos per cada línia intermunicipal menor a
3h (figura 4-15). D’aquests, 8 pertanyen a l’àrea urbana de
Girona o les proximitats, 4 formen part de l’eix BanyolesGirona, i dels 3 restants 2 són Blanes i Lloret de Mar, que
compten amb una línia lligada als serveis de tren de rodalies
que arriben a l’estació de tren de la primera. Per la resta del
territori, sens dubte trobem determinades expedicions
(Figueres-Roses p.ex.) d’elevada freqüència, però de
mitjana el ritme de circulació del transport per carretera
entre poblacions, està per damunt de les 4h/bus.línia; fins i
tot per capitals comarcals com Figueres o Olot. Per 44
poblacions no s’ha identificat cap servei diari.
Tanmateix és de destacar també la tendència clara a menor
motorització a mesura que augmenta la mida demogràfica
dels municipis. I, singularment, el diferenciat caràcter que
mostren les poblacions de menys de 1.000 habitants de les
comarques orientals respecte les de l’interior. A les del
primer grup l’Índex de motorització és quasi 100 vehicles per
cada 1.000 hab. superior a les del segon.

Figura 4.14 Infraestructures i mobilitat, 2006.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DPTOP i el portal www.mobilitat.net, 2008.

Figura 4.15 Situació dels municipis segons freqüència de pas d’expedicions d’autobús de línies intermunicipals.

Font: Elaboració pròpia a partir del portal www.mobilitat.net, 2008.
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l mapa següent (Mapa 4.7) trasllada geogràficament els
mateixos paràmetres de la figura anterior, tot i que en
aquest cas a l’oferta de transport col·lectiu s’hi ha afegit el
tren. Tal com seria lògic, les zones amb menys serveis
col·lectius, són les més motoritzades. En concordança amb
el tipus de poblament gironí això es pronuncia per municipis

petits i de caràcter rural, amb evidència però de la
singularitat orient/interior assenyalada prèviament. També
es veu com els termes situats al llarg d’un corredor entre
dues capitals veuen millorada sensiblement la seva
disponibilitat de bus i/o tren.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Mapa 4.7 Índex de motorització (esquerra) i freqüència transport públic (Hores de pas de cada bus per línea intermunicipal) (dreta), 2008

Nota: Tot està calculat sobre la base d’un dia feiner. No s’han considerat ni períodes d’estacionalitat turística ni línies que fan serveis puntuals (al mercat o dos
dies a la setmana) ni línies específiques de serveis escolars: comptabilitza, doncs, només transport públic en autobús regular.
Font: elaboració pròpia a partir de dades del DPTOP i el portal www.mobilitat.net.

T

al com s’ho planteja l’AMT el primer pas per una
mobilitat sostenible és transferir bosses d’usuaris del
vehicle privat al bus. Si bé els fluxs de desplaçaments són
alts entre moltes poblacions gironines (sobretot envers els
municipis de referència locals) allà on major impacte pot
tenir el transport col·lectiu és entre els capitals de comarca,
ciutats de l’eix costaner (Palafrugell, Palamós o Sant Feliu
de Guíxols) o ciutats intermèdies molt connectades amb les
anteriors (tota l’Àrea Urbana de Girona com vèiem) perquè
hi ha la possibilitat de crear expedicions directes que
competeixin en preu i temps amb el cotxe. En el mateix
sentit es pot parlar de zones industrials (Celrà o Maçanet de
la Selva, per exemple.) que reben un molt alt nombre de
treballadors cada dia. Així doncs, mentre cal millorar la
distribució i freqüència de transport públic a tot arreu, alhora
els avenços que es puguin fer als pols regionals poder sorgir
resultats importants.
En general però, la situació de la mobilitat gironina podria i
hauria de tendir a ser una altra de la que és, perquè el
model vigent és insostenible a nivell climàtic (emissions de
gasos d’efecte hivernacle), territorial (fragmentació dels
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ecosistemes i banalització del paisatge) i social (exclusió de
persones amb rendes baixes, dependència, mobilitat
reduïda, o sense accés a carnet de conduir, malalties
respiratòries derivades de la contaminació atmosfèrica,

accidents, etc.).
I perquè la tendència natural de la mobilitat basada en el
vehicle privat és a l’increment de la motorització. El
col·lapse circulatori a les carreteres es disminueix amb els
desdoblaments, però s’acaba reproduint amb el temps i
intensificant a les zones de destinació. Això darrer cobra
sentit addicional tan en quant les comarques gironines són
una destinació turística que rep més de 2,5 milions de
visitants l’any i té un elevat parc de segones residències.
L’absoluta carència d’infraestructures i serves de transport
col·lectiu dissenyats per resoldre aquesta demanda, és sens
dubte una raó important de la saturació que sovint pateixen
les nostres carreteres els caps de setmana, ponts i períodes
de vacances. Tot i que no s’hi ha pogut entrar en detall, un
altre factor important en la situació de la mobilitat gironina
és el trànsit de vehicles pesants (camions) pel transport de
mercaderies, del qual se’n fa una breu pinzellada a la figura
4.16.
Malgrat tot això exposat però, la planificació catalana i
estatal d’infraestructures de transport continua prioritzant el
cotxe i el transport privat. A continuació s’expressen un
seguit de dades pertanyents al Pla d’Infraestructures del
Transport de Catalunya (2004).
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Taula 4.16 Síntesi de dades del Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya, 2004
PITC. Plantejaments i dades generals
•
•
•

Inversió total: 37.115 milions d’euros
Previsions d’increment de la mobilitat obligada: 77%. Increment en vehicle privat: 60%, en transport públic: 120% (5% del total de desplaçaments) a
partir del Pla de serveis de transport de viatgers.
Increment del trànsit de mercaderies pels Pirineus 2002-2026: de 100 a 269 milions de tones/any a tot l’Estat. Els 8.000 camions/dia que creuen La
Jonquera (dels quals 4.000 són de pas per Catalunya) el 2026 podrien ser 20.000, representant un 35% de vehicles pesants a l’AP7 i A2, malgrat es
potenciarà el transport ferroviari perquè arribi a superar el 10% del transport de mercaderies total.

PITC. Actuacions en autopistes i Pla d’Autovies a les CCGG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AP7: 3r carril de Maçanet de la Selva a La Jonquera.
A2: desdoblament Palafolls-La Jonquera i desplaçament del tram Sud cap al corredor de la C-32.
Eix pirinenc (A26/N152: Figueres-Pont de Suert): A26: desdoblament Besalú-Figueres; C26: condicionament entre Ripoll i Olot amb variants: Nord de
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i La Canya; desdoblament Ripoll-Puigcerdà
Desdoblament A26 Figueres-Llançà.
Eix Baix Empordà-Garrotxa C-66: desdoblaments Medinyà-Torrent i Banyoles-Besalú.
Anella de les Gavarres. Desdoblaments: C65 entre Girona i Llagostera; C31: desdoblament entre Platja d’Aro i Torrent.
Desdoblament Eix Transversal (C25) i prolongació fins la variant de Llagostera.
Desdoblament C35 Sant Celoni-Pujada d’Alou.
C32: autopista/nova carretera entre Palafolls i Lloret de Mar i Ronda de Lloret Mar.

PITC. Actuacions en Xarxa ferroviària a les CCGG:
•
•
•
•
•
•
•

Obres en xarxa viària ja executades:
•
•
•

Eix Vic-Olot: Olot-Vic per Bracons; Variant Sant Esteve d’en Bas; Bracons-Sant Esteve d’en Bas; Desdoblament Vic-Ripoll.
Desdoblament C31 Palamos-Palafrugell
Desdoblament C35 Maçanet de la Selva-Pujada d’Alou.

F

inalment, per completar el present bloc sobre
sostenibilitat en l’àmbit de la mobilitat i les
infraestructures, es relacionen les dades bàsiques
emprades pel càlcul dels indicadors (Taula 4.12). Tan sols
destacar que l’índex de carreteres per Km 2 de territori s’ha

calculat només comptabilitzant vies de nivell comarcal o
superior (vies ràpides, autovies, nacionals i autopistes) i
sense fer referència a la problemàtica de la fragmentació
territorial analitzada al bloc previ de sostenibilitat de la
matriu territorial i ecològica.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

•

Eix Transversal ferroviari: Lleida-Viloví-Girona.
Perllongament Blanes-Lloret: Ramal de rodalies.
Bypass de mercaderies a Girona: corredor per l’oest de l’AP7.
Connexió ferroviària de la plataforma Logis Empordà: Ramals amb la línia convencional i amb el TAV
Desdoblament Vic-Ripoll: ampliació de capacitat de la via.
Variant de Figueres. Estació comuna per TAV i serveis convencionals. Desmantellament de la via al seu pas pel nucli urbà de Figueres.
Tren tramvia Aeroport de Viloví-Girona-Flaçà-Costa Brava. Es programarà d’acord amb un estudi de viabilitat que tindrà en compte els treballs que puguin ser elaborats per les administracions locals. Previsió: posterior a 2015.
Altres sense consignació pressupostària particularitzada: Tramvia Olot-Girona, Tramvia Girona-Sant Feliu. L’estudi de viabilitat que s’efectuarà per a
cadascun d’aquests corredors analitzarà quin és el mode de transport públic més eficient. Previsió: posterior a 2015.

Taula 4.12 Dades emprades per el càlcul dels indicadors de mobilitat i infraestructures
Àmbit

Comarca

Oriental

Interior

Comarques gironines

Núm.
vehicles

Vehicles per
1000 hab.

Accidents totals

Desp. vehicle
privat per dia

Desplaçaments
interns

m. de carreteres
per Km2

Any

2007

2007

2007

2006

2006

2006

AE

71.792

555,8

415

77.042

62,4

219,7

BE

70.046

553,9

298

82.328

64,1

203,7

GI

87.635

516,6

841

113.506

63,4

372,9

SE

76.752

486,7

634

108.622

72,2

266,5

CE

8.824

497,2

63

s.d.

s.d.

196,9

GA

28.007

523,4

250

33.353

64,0

266,0

PE

15.194

525,8

97

18.968

62,5

235,9

RI

13.442

505,7

81

16.927

66,8

167,14

371.692

514,5

2.679

450.746

235,9

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DPTOP.
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4.3

AVALUACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT COMARCAL
Sostenibilitat en l’àmbit social

D

efinir la sostenibilitat en l’àmbit social és quelcom molt
complexe, ja que entren en joc factors materials, però
també de valors, condicionants culturals, etc. La reflexió
realitzada per l’OSCG és, d’acord a un seguit d’aspectes
mesurables, assolir una societat equilibrada en termes
demogràfics, amb un índex baix de pobresa, bona educació,
equipaments socioculturals, bona salut, seguretat i organitzada
socialment.

Amb tot, a l’escala comarcal amb la qual s’han calculat els
indicadors, dades sobre alguns d’aquests paràmetres no
s’han pogut obtenir. En l’àmbit municipal la situació és
encara més heterogènia, on certes informacions existeixen
per alguns i per d’altres no. En conseqüència, el indicadors
plantejats són una primera aproximació en funció de
variables conegudes i de rellevància en el context gironí.

Taula 4.13 Indicadors de l’àmbit social

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Nom indicador

Descripció

Unitat

Acrònim

Anys

AR_HAB

Anys de renda per l’adquisició
d’un habitatge

Anys que calen de Renda Familiar Bruta Disponible per càpita,
per pagar un habitatge de 100 m2 segons els preus mitjans
del m2 d’habitatges de les capitals de comarca

Evolució de la taxa
d’envelliment

Comparativa entre la taxa de creixement de la població major de 65 anys i la
taxa de creixement de la població

Relació

IE_IP

Índexs de maltractaments i
subsidis d’emergència

Número de casos registrats als serveis socials municipals / comarcals d’ajuts
econòmics anuals i casos de maltractaments familiars per cada 1000
habitants.

Casos / 1000 hab.

PE+M_‰

Relació entre població aturada
i població immigrada

Comparativa entre el número de persones en edat de treballar aturades i el
número de persones d’origen estranger

%

AT_IMM

Percentatge de recollida
selectiva

Percentatge de recollida selectiva en funció del total dels residus produïts

%

RECSEL_%

Per informació detallada del càlcul i fonts de referència consultar online l’Informe de sostenibilitat municipal i comarcal 2008.
Taula 4.14 Resultats comarcals dels indicadors d’aspectes socials
ÀMBIT

Comarca
Any

Oriental

Interior

AR_HAB

IE_IP

PE+M_‰

AT_IMM

RECSEL_%

2006

2007

2006

2008

2007

AE

17,5

1,15

21,98‰

32%

28,40%

BE

17,5

1,29

42,5‰

43%

24,80%

GI

15,8

1,19

29,1‰

39%

39,70%

SE

18,0

0,84

20,6‰

44%

19,60%

CE

15,4

0,76

15,0‰

29%

18,90%

GA

22,9

1,85

14,4‰

50%

24,60%

PE

11,9

2,57

7,0‰

39%

31,90%

RI

15,7

1,08

14,4‰

99%

33,10%

Llindar

< 10

<1

< 20‰

< 50%

> 35%

10 - 15

1 -1,2

20 - 30‰

50 - 75%

30 - 35%

> 15

> 1,2

> 30‰

> 75%

< 30%

Font: Elaboració pròpia.
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’acord amb els resultats, l’àmbit social de les comarques
gironines presenta les següents característiques:

Una situació generalitzada de preu de l’habitatge excessiu,
excepte en una comarca.
Sis comarques amb un creixement de la població major de
65 anys més ràpid que l’augment demogràfic total
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Uns índex de pobresa i maltractaments relativament baixos
a la majoria de comarques, i una ràtio de població aturada envers
població d’origen estranger, en general, baixa.
Uns nivells de participació social en la recollida selectiva
per sota del desitjable a 5 de les 8 comarques.

Les característiques assenyalades es podrien resumir com:
Les comarques gironines són un àmbit amb uns nivells d’exclusió
social baixos i sense risc aparent de conflictes socials derivats de
l’atur en un context d’elevada immigració. No obstant, presenten
un costos vitals molt elevats derivats del preu de l’habitatge, uns
nivells de conscienciació social i serveis públics envers la
sostenibilitat millorables, i un patró general d’envelliment de la
població.
A continuació s’analitza cadascun dels aspectes destacats, tot
integrant altres informacions relacionades.
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SOSTENIBILITAT EN L’ÀMBIT SOCIAL
Les comarques gironines són un àmbit amb uns nivells d’exclusió social baixos i sense risc aparent de conflictes socials
derivats de l’atur en un context d’elevada immigració. No obstant presenten un costos vitals molt elevats derivats del preu
de l’habitatge, uns nivells de conscienciació social i serveis públics envers la sostenibilitat molt millorables, i un patró general d’envelliment de la població.

E

l context gironí de benestar social dels 10 darrers anys
ha estat marcat per dos grans factors: la immigració i el
preu de l’habitatge. Des de 2008 s’ha sumat a aquesta
situació l’atur derivat de la crisi econòmica i del sector
immobiliari. A continuació s’analitzen els processos que han
seguit cadascun d’aquests aspectes.
De manera gairebé explosiva, en una dècada (1998-2008)
la regió ha passat del 5% al 20% de població d’origen
estranger i ha assolit un contingent total de 150.000

habitants (CG3), Aquest fet ha afavorit que la població de
les comarques gironines hagi crescut de manera important
(un 33% entre 1996 i 2007) quan abans ho feia a una
velocitat molt inferior (un 8,7% entre 1986 i 1996).
Al Mapa 4.8 es veu d’una banda el ritme creixement de la
població dels municipis gironins (1996-2007), i de l’altra el
percentatge de ciutadania immigrant (amb independència
del continent d’origen) de l’any 2008.

Mapa 4.8 Augment de la població (esquerra) i % d’immigració (dreta)

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Font: elaboració pròpia a partir de dades del IDESCAT

P

el que fa els municipis que més han crescut en
població, és a dir per damunt del 30% (un total de 27),
responen a 3 tipus de processos:

D’aquests 27 totals, 10 han incorporant un important
nombre de població immigrant (que va del 20 a 45%), 9 dels
quals són poblacions de les 3 comarques litorals (AE, BE i
SE): Lloret de Mar, Castell-Platja d’Aro, Calonge, Torroella
de Montgrí, Castelló d’Empúries, L’Escala, o Sant Cristina
d’Aro. En alguns d’aquests casos, a Lloret de Mar i Castelló
d’Empúries per exemple, s’hi dóna un doble fenomen:
arribada de població en recerca de feina i alhora
d’instal·lació permanent de persones centreuropees amb
segona residència, sovint retirades. És un nou tipus
d’escenari multicultural complex, amb una població
autòctona cada cop amb menys pes, en confluència amb
turistes residents i immigració per motius laborals a
proporcions semblants.

7 formen part de la corona Sud de la Selva (Sils,
Riudarenes, Vidreres, Caldes de Malavella, Maçanet de la
Selva, Riells i Viabrea, i Lloret de Mar) on s’hi està establint
població barcelonina o metropolitana, ja sigui en segones
residències que passen a primera, o amb l’adquisició recent
d’un nou habitatge en alguna de les tantes urbanitzacions
que s’estenen per aquesta àrea.
10 són poblacions relativament petites que formen
part de les conurbacions de capitals importants (Girona,
Figueres, Palafrugell) a les quals s’hi trasllada ciutadania
motivada per la relació qualitat-preu de l’habitatge. Alguns
casos són: Celrà, Llambilles, Sant Joan de Mollet, Avinyonet
de Puigventós, Vilamalla o Vall-llobrega.
Les demés localitats formen un conjunt variat de municipis
rurals i de muntanya.
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E

n quant a la immigració, 28 municipis superen el 20%
de ciutadans d’origen estranger, i es poden distingir en
3 grups:
Dels 28 municipis, 21 són localitats turístiques, ja
sigui de la costa o del Pirineu (la Cerdanya) reflectint les
oportunitats d’ocupació (en el sector serveis o de la
construcció) que ofereixen aquestes poblacions, o bé
d’acord amb el patró de turisme en edat de jubilació que
s’estableix a Girona pel millor clima, preus i bons serveis
bàsics. A banda dels 9 municipis citats anteriorment, hi
trobem p.ex.: Llívia, Puigcerdà, Cadaqués, Sant Pere
Pescador, Roses, Begur, Gualta, La Jonquera o Ullà.
2 són Salt i Figueres; centres urbans destacats i de
forta implantació de població immigrant per la seva
centralitat, i oportunitats tan en l’aspecte laboral com
d’habitatge econòmic, tot i que precari.
5 formen un conjunt heterogeni de nuclis rurals o de
zones interiors (Rabós, Pau, Vilamaniscle, Arbúcies i Sales
de Llierca).

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Figura 4.17 Evolució dels anys de renda per càpita necessaris per adquirir
un habitatge, 2001 - 2006

Figura 4.18 Distribució del PIB i ocupació en el sector serveis

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAH i l’IDESCAT, 2007.

D

it context socioeconòmic va acompanyat d’un procés
demogràfic general d’envelliment: la població major de
65 anys creix més ràpid que la tota població en conjunt. Això
significa una elevada esperança de vida de la població
gironina, més de 77 anys pels homes i 84 per les dones.
També és una exigència de progrés dels serveis públics de
benestar social, tan en quant s’han d’anar adaptant i
ampliant a un nombre cada cop major de persones d’edat
avançada. Alhora assenyala que hi ha un taxa de natalitat
baixa, pel que hi ha una tendència a menys població en edat
de treballar la qual pugui aportar tributs al sistema públic;
l’anomenat índex de dependència.
El següent mapa (Mapa 4.9) mostra per municipis el
percentatge de població major de 65 anys i l’índex de
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Respecte el preu de l’habitatge, la figura 4.17 il·lustra
clarament el procés de la bombolla immobiliària de la qual
avui molta població en pateix les conseqüències, en forma
d’hipoteques llargues i cares, i sense una feina amb la qual
cobrir-les. L’alimentació artificial del sector, no en resposta
a una demanda real de necessitat d’habitatge, sinó per un
augment especulatiu dels preus i la connivència de les
autoritats per afany recaptador, ha comportat un ritme de
construcció desmesurat. En conseqüència avui hi ha més de
12.000 habitatges nous sense vendre a les comarques
gironines (El Punt Diari, 27/09/09), aproximadament el 10%
de totes les edificades des de 2000. Ha estat una època sota
un model de desenvolupament econòmic volàtil i sobretot
injust, en el sentit que uns pocs s’han pogut enriquir molt,
tal com mostra la figura 4.18, que compara ocupació i PIB
produït per diferents activitats del sector serveis. Una
trajectòria global sens dubte lamentable, la qual hauria de
servir perquè l’administració reflexioni i perquè no torni a
passar, ja que l’habitatge és una necessitat fonamental que
no hauria de quedar a mercè d’un mercat que es basa en la
llei del “màxim benefici, al mínim cost”.

dependència. Són dos factors íntimament relacionats pel
que les dues imatges resulten força similars en general.
L’interès de mostrar ambdues situacions resta en poder
assenyalar els municipis on el procés d’envelliment general
té un efecte més pronunciat en relació als recursos que
genera el mateix terme. Els serveis socials en moltes
localitats són una qüestió administrada pels Consells
Comarcals, i el gruix del finançament i dels mitjans que
requereixen no són de procedència dels ajuntaments en la
majoria de casos. No obstant, els municipi és la unitat vital
de molta població, més si cap per aquella part que té unes
majors necessitats d’assistència (gent gran, famílies amb
pobresa, etc.). Així doncs, amb aquests mapes es pot
observar la conformació de localitats especialment
orientades a la gestió del fenomen de l’envelliment.
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Mapa 4.9 % Població major de 65 anys (esquerra) i índex de dependència (dreta), 2006

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.
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La imatge és pràcticament idèntica pel mapa de municipis
amb un índex de dependència alt. Dels 41 municipis citats
abans, 37 presenten uns valors de l’índex de dependència
superiors el 40%. Amb un petit conjunt de 9 localitats on
l’indicador se situa entre el 50 i 59%: Mollet de Peralada,
Serra de Daró, Riumors, Terrades, Osor, Colomers, Tortellà
i Cantallops. És a dir, la població retirada d’aquests
municipis equival a la meitat o més de tota la població en
edat de treballar. Fóra bo disposar d’estratègies per
fomentar el rejoveniment poblacional d’aquesta tipologia
d’indrets. D’alguna manera cal reinventar el medi rural per
fer-lo dinàmic i atractiu pels joves, ja que la tendència
succeïda fins el moment ha estat d’abandonament de les
activitats agràries, acompanyada sovint d’establiment
residencial a les capitals.
Un aspecte en el qual les comarques gironines mostren una
important fortalesa és en l’àmbit de l’exclusió social. No es
disposa de dades a nivell municipal, però per les
comarques, fins el 2006 els registres de casos de
maltractaments familiars o subsidis d’emergència
oscil·laven entre els 7 i 42,5 expedients per cada 1.000
habitants, és a dir entre el 0,7% i 4,2%. Per les 4 comarques

de ponent (CE, GA, PE, RI) menys de l’1,5% de la població
patia aquest tipus de problemàtiques. A les orientals l’índex
estava entre el 2% i 3% excepte tan sols pel Baix Empordà
on s’assoleix un 4,2%, que tot i ser un nivell relativament
baix, comença a ser significatiu.
Degut a la crisi econòmica i el conseqüent atur, les
dificultats econòmiques són un fenomen que ha començat a
estendre’s a moltes llars. L’absència de dades a nivell de
municipal ha portat a l’OSCG a avaluar la vulnerabilitat
social a partir de l’estudi de la relació entre població aturada
i població d’origen estranger. El ràpid creixement de la
població immigrant és un fenomen de xoc cultural que molta
ciutadania tot just està assimilant, tan autòctona com
nouvinguda. Ara, però, s’hi suma una expansió de la
destrucció de llocs de treball, que si es prolonga en el temps
pot ser causa de conflictes en la convivència multiètnica per
la necessitat compartida d’accedir a l’ocupació, factor que
fins ara no tenia lloc perquè les locomotores econòmiques
(construcció i serveis especialment) produïen grans
excedents de feina. L’anàlisi realitzat ha consistit, en
conseqüència, en comparar el número d’habitants
estrangers amb el número de persones aturades. És una
estimació bruta, ja que no es diferencien els immigrants ni
per edats ni origen, i tampoc la nacionalitat dels aturats.
Tot i així, es considera que a grans trets, pot permetre
assenyalar allà on el risc per la convivència pot ser més
significatiu. No obstant, és un indicador que a escala
municipal té utilitat sempre i quan conflueixin un alt nivell de
població immigrant amb una elevat nombre de població a
l’atur, ja que és en aquest tipus de municipis on es poden
formar bosses importants de llars en situació precària. Per
això l’indicador només s’ha avaluat per un total de 45
municipis que tenen més de 250 habitants d’origen
immigrant. Feta aquesta prèvia, els resultats de l’indicador
a escala municipal es poden veure a la taula 4.15.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

’aquesta lectura en paral·lel (Mapa 4.9) obtenim que
169 municipis tenen una proporció de població major
de 65 anys superior al 17%, essent la mitjana catalana del
16,4%. Per tant, 3/4 parts dels municipis gironins superen
la mitjana catalana de població major de 65 anys. Més en
detall però, dins d’aquests, un grup de 41 municipis
presenten del 25% al 34% de la població de majors de 65
anys; 37 dels quals són pobles de menys de 1.000 habitants
i 4 d’entre 1.000 i 5.000 habitants. Es constata doncs, que
el medi rural és on hi ha més població major de 65 anys, i
doncs més susceptible a les seves derivades. Qüestions
com la dependència de serveis de mobilitat, o la
vulnerabilitat davant la delinqüència es pronuncien en
aquestes poblacions.
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P

renent les dades d’atur a 1 de gener de 2009, veiem
que la vulnerabilitat dels municipis en quant a riscos per
la convivència entre població a l’atur i immigrant (Taula
4.15) és poc important per la majoria de poblacions (<50%).
És a dir, només per un petit grup de 5 municipis (>75%), el
nombre de persones a l’atur gairebé iguala o supera el total
de població estrangera, i en un altre grup de 8 municipis
aquesta relació se situa entre el 50 i 75%. Si bé aquesta és
una lectura molt simplificada dels fenòmens que poden dur
a tensions locals entre autòctons i nouvinguts pel recurs

feina, es pot prendre la informació presentada com una
orientació sobre on fóra pertinent prestar més atenció a
l’evolució de la convivència entre ambdós col·lectius. Sens
perjudici, però, que la qüestió mereix ser atesa en totes
aquelles poblacions on els nivells de població estrangera
són alts per ells mateixos, com són per exemple Salt,
Castelló d’Empúries o Lloret de Mar, tal i com es destacava
en l’anàlisi específic del fenomen de la immigració fet
anteriorment.

Taula 4.15 Grau de compensació enter atur i immigració per municipis de més de 250 habitants estrangers, 2009
Pob. aturada / Pob. immigrant < 50%
Arbúcies
Banyoles
Begur
Cadaqués
Calonge
Castelló d’Empúries
Castell - Pltaja d’Aro
Celrà
Escala, l’
Figueres
Girona

Jonquera, la
Llançà
Llívia
Lloret de Mar
Massanes
Olot
Palafrugell
Palamós
Palau-savardera
Pals
Puigcerdà

50 - 75%

Roses
Salt
Sant Hilari Sacalm
Sant Pere Pescador
Santa Cristina d’Aro
Torroella de Montgrí
Tossa de Mar
Ullastret
Vilablareix
Vilobí d’Onyar

Anglès
Bisbal d’Empordà, la
Blanes
Cassà de la Selva
Llagostera
Sant Feliu de Guíxols
Santa Coloma de Farners
Vidreres

> 75%
Caldes de Malavella
Hostalric
Ripoll
Sarrià de Ter
Sils

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.

F

inalment, en aquesta avaluació de la sostenibilitat en
l’àmbit social, s’ha integrat el paràmetre percentatge de
recollida selectiva com a indicador del nivell de
conscienciació
i
participació
social
envers
les
problemàtiques ambientals. La figura 4.19 mostra la variació
de la recollida selectiva entre 2001 i 2006 per cadascuna de
les 5 categories de població que empra l’OSCG.
Addicionalment s’indica el nivell màxim aconseguit per un
dels municipis de cada grup.
Les dades assenyalen 2 factors principals: D’una banda,
que per totes les categories de població excepte una, hi ha
hagut una variació a l’alça molt positiva dels nivells de
recollida selectiva entre 2001 i 2006. La participació
ciutadana en aquest servei, com a mínim, s’ha duplicat a 4
dels 5 grups de població. Només en els municipis de 5.000
a 10.000 habitants s’ha produït una reducció de la mitjana.
De l’altra, amb el valor màxim s’observa claramanent com
la recollida selectiva és un aspecte molt relacionat amb la
identificació ciutadana amb les polítiques locals. Com més
gran és la població, menor és el nivell màxim de recollida
selectiva assolit. En conclusió, hi ha un creixent procés de

i ampli del que s’ha pogut presentar mitjançant els
indicadors mesurats. Per això, es recomana la revisió del
1r Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines,
2007 , i l’estudi “índex de Desenvolupament Humà (IDH) de
les Comarques Gironines 2001-2005” realitzat per la
Càtedra UNESCO en Desenvolupament Humà Sostenible de
la Universitat de Girona, els resultats del qual són molt
interessants en relació la temàtica aquí tractada, on
s’aborden de manera integrada la renda per càpita, els
nivells educatiu i l’esperança de vida de la població.

Figura 4.19 Variació de la mitjana de recollida selectiva 2001-2006 i màxim
per categories de població dels municipis gironins.

sensibilització social envers la sostenibilitat, i alhora es
manifesta que potencialment aquest pot ser molt més
pronunciat en les localitats petites i mitjanes (fins a 10.000
habitants), quan les polítiques locals hi acompanyen.
Aquest anàlisi de la recollida selectiva podria ser més
extens. No obstant, atès que el capítol 4.5 desenvolupa
l’Avaluació de la sostenibilitat en el consum de recursos,
s’emplaça al lector a aquest capítol per una visió més àmplia
i profunda.
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Abans de concloure el present bloc, cal recalcar que la
sostenibilitat en l’àmbit social és quelcom molt més complex

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ARC, 2007.
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4.4

AVALUACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT COMARCAL
Sostenibilitat en l’àmbit de l’economia

S

egons la Carta d’Aalborg de les ciutats europees cap a
la sostenibilitat, i que han sotasignat totes les autoritats
que han elaborat l’agenda 21 local, una economia sostenible
ha de ser diversa i desenvolupar tots els sectors econòmics
de manera equitativa, i proporcionant feina a la major part

de la població activa.
L’avaluació de la sostenibilitat de l’economia gironina s’ha
fet a partir d’adaptar aquesta definició al context gironí, pel
que s’han utilitzat els següents indicadors:

Taula 4.16 Indicadors de l’àmbit de l’economia
Nom indicador

Descripció

Unitat

Acrònim

Equilibri econòmic entre sectors

Relació entre el sumatori del PIB dels sectors industrial i agrícola, i el sumatori
del PIB dels serveis i la construcció

Relació

PIB IA_CS

Pes de la construcció en relació a
Catalunya

Pes de la construcció en el PIB comarcal en comparació amb el pes del sector
a nivell de Catalunya

Relació

PIBC_CCAT

Autocontenció comarcal

Persones que treballen a la comarca on viuen, en relació el total de treballadors de la comarca

%

AUT_COM

Població equivalent

Mesura indirecta del pes del turisme i la població flotant en funció de la generació de residus

Relació

POB_EQV

Equilibri laboral entre sectors
d’activitat

Relació entre el sumatori de treballadors dels sectors de la indústria i l’agricultura i el sumatori de treballadors dels sectors serveis i la construcció

Relació

TRAI_CS

Per informació detallada del càlcul i fonts de referència consultar online l’Informe de sostenibilitat municipal i comarcal 2008.
Taula 4.17 Resultats comarcals dels indicadors d’economia
ÀMBIT

Comarca

Oriental

PIB IA_CS

PIBC_CCAT

AUT_COM

POB_EQV

TRAI_CS

2007

2007

2007

2007

2007

AE

0,16

1,06

62,4%

1,58

0,14

BE

0,22

0,68

64,1%

1,58

0,15

GI

0,21

0,90

63,4%

0,84

0,14

SE

0,27

1,03

72,2%

1,35

0,42

CE

0,11

1,99

s.d.

1,26

0,07

GA

0,62

1,03

64,0%

0,94

0,71

PE

0,63

0,68

62,5%

1

0,43

RI

0,44

1,55

66,8%

1,12

0,49

comarques gironines

0,26

1,03

64,0%

1,32

0,24

> 0,50

<1

> 70%

< 1,25

> 0,40

Llindar

0,25 - 0,50

1 -1,2

50 - 70%

1,25 - 1,50

0,40 - 0,10

< 0,25

> 1,2

< 50%

> 1,50

< 0,10

Interior

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Any

Font: Elaboració pròpia.

D

’acord amb els resultats, l’economia de les comarques
gironines presenta les següents característiques:

Per quatre comarques (AE, BE, SE i CE) el turisme equival
entre un 20% i un 58% més de població.

Només a dues comarques, Garrotxa i Pla de l’Estany, hi
ha un equilibri relatiu dels sectors econòmics pel que fa el PIB. A
la resta de comarques, el sumatori del PIB primari i industrial
representa menys del 50% del sumatori del PIB dels serveis i la
construcció; per 4 comarques no arriba a 1/4. A nivell d’ocupació,
pel 2007, aquesta mateixa relació apareix més equilibrada, on el
número d’ocupats per sectors és més elevat, superant-se el mínim
òptim (40%) en 4 comarques (SE, GA, PE, RI).

A 6 de les 8 comarques més del 30% de la població
treballadora està ocupada fora de la comarca.

Set comarques presenten un pes del sector de la
construcció superior a la mitjana catalana. Destaquen la Cerdanya
i el Ripollès com a comarques on el pes de la construcció és més
accentuat, ja que és el doble (aproximadament) del pes que el
sector representa a nivell català.

Les comarques gironines necessiten reequilibrar el pes dels seus
sectors econòmics, ja que es manifesta una important dependència
envers la construcció i/o el turisme per 6 de les 8 comarques.
L’ocupació reprodueix l’elevat pes del sectors serveis i construcció,
malgrat que a quatre comarques l’estructura és relativament més
equilibrada. La mobilitat ocupacional és un factor destacable a tot
arreu, però en menor grau a La Selva.
A continuació s’analitza cadascun dels aspectes destacats, tot
integrant altres informacions relacionades. Cal dir però, que els
comentaris respecte a la mobilitat ocupacional s’obviaran, i es
refereix el lector al Capítol 4.2 per evitar reiteracions.
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SOSTENIBILITAT EN L’ÀMBIT DE L’ECONOMIA
Les comarques gironines necessiten reequilibrar el pes dels seus sectors econòmics, ja que és manifesta una important
dependència envers la construcció i/o el turisme per 6 de les 8 comarques. L’ocupació reprodueix l’elevat pes del sectors
serveis i construcció, malgrat per quatre comarques l’estructura és relativament més equilibrada. La mobilitat ocupacional
és un factor destacable a tot arreu, però en menor grau a La Selva.

E

l PIB i el Valor Afegit mesuren el volum de transaccions
econòmiques en un període concret, generalment d’un
any. Tradicionalment, el creixement econòmic, mesurat per
la taxa d’augment del PIB, s’utilitza com a indicador del
funcionament de l’economia i, en conseqüència, de la
política econòmica. Com que el PIB només recull les
transaccions mercantils, té importants limitacions com a
indicador del nivell de vida o del benestar, al qual sovint
s’associa. Un debat que fa dècades que es va iniciar, però
del qual encara són incipients les propostes per tal de
reformular l’indicador, o l’exercici de càlculs alternatius que
donin una visió més ajustada de la qualitat de l’economia.

Avaluació de la sostenbilitat: resultats

Fritz Schumacher (1911-1977), Economista Assessor en
Cap de la Taula Nacional del Carbó de Gran Bretanya
durant dues dècades, i autor de “Small is beautiful”, va dir
sobre el PIB: “el fet que el PIB pugi o baixi hauria de deixar
perfectament indiferent a qualsevol persona raonable”.
En paraules de Josep Maria Mallarach, Consultor Ambiental
i Professor de polítiques ambientals a la Universitat de
Girona, “aquesta opinió s’ha anat estenent gradualment
entre alguns dels experts més conscients, fins al punt que
alguns països han decidit iniciar sistemes de comptabilitat
nacional diferents. Noruega, per exemple, ha establert un
sistema de comptabilitat ambiental que contempla tant els
aspectes de qualitat ambiental com de consum de recursos
naturals. Canadà, Holanda, França i Japó, entre altres, han
proposat o establert sistemes de comptabilitat ambiental
complementaris. Butan ha estat més creatiu encara i l’ha

substituït per un indicador radicalment diferent que anomena
Felicitat nacional agregada (Gross National Happiness) un
dels vectors de la qual és la qualitat ambiental. L’aplicació
de sistemes de comptabilitat més comprensius en alguns
països llatinoamericans, com ara Costa Rica, ha mostrat tan
clarament les conseqüències de la parcialitat del PIB que
fins i tot el Banc Mundial ha preparat un nou indicador
macroeconòmic que inclou, a més del que ja mesura el PIB,
el capital natural (terra, aigua i recursos naturals) i el capital
humà (educació, capacitat, alimentació, etc.). L’aplicació
d’aquest nou índex macroeconòmic ha donat resultats molt
interessants, perquè mostra com bastants països que tenen
un PIB baix estan realment millor que d’altres països que
des de fa anys mantenen els PIB més alts del món (per
exemple, Surinam millor que Bèlgica; Gabon millor que
Nova Zelanda, o Botswana millor que Aràbia Saudita).”
Catalunya, en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament
Sostenible, contempla la introducció d’algun tipus de
comptabilitat ambiental al PIB, a través de la qual es pretén
reflectir els efectes de l’economia en la qualitat de l’entorn.
Mentre aquests nous instruments no estiguin a l’abast, el
PIB continuarà essent el mecanisme bàsic per mesurar
l’evolució de l’economia, i motiu per la qual la present anàlisi
pren aquest índex, tot i que en el capítol 4.5. es
complementa analitzant els nivells de consum de recursos
de l’economia gironina.

Taula 4.18 Percentatge de PIB per sectors, 2006
Comarca

PIB Primari

PIB Indústria

PIB Construcció

PIB Serveis

AE
BE

4,8%

9,4%

13,7%

72,1%

2,9%

11,5%

14,8%

70,9%

GI

1,0%

14,9%

10,2%

73,8%

SE

1,8%

20,7%

17%

60,5%

CE

3,1%

5,3%

25,3%

66,3%

GA

2,7%

33%

10,5%

53,9%

PE

4,9%

26%

10,8%

58,3%

RI

2,4%

28,6%

16,8%

52,2%

ccgg (CG3)

2,2%

18,2%

13,1%

66,6%

Catalunya

1,7%

24,9%

8,1%

64,9%

Font: Anuari Econòmic Comarcal de “Caixa Catalunya”, 2007.

Tal com il·lustra la taula 4.18:
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- L’economia gironina es recolza majoritàriament en els
serveis. Destaquen, en aquest sentit, les comarques de
l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès i la Cerdanya, amb uns
resultats per sobre la mitjana catalana.
- El percentatge del PIB relatiu a la construcció supera en

escreix la mitjana catalana a totes les comarques.
- La indústria té un pes significatiu només a La Selva, al
Pla de l’Estany, al Ripollès i a la Garrotxa.
- I el sector primari (que inclou agricultura, ramaderia,
pesca i aprofitaments forestals, entre d’altres) supera la
mitjana catalana a la major part de les comarques.
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Taula 4.19 Mitjana dels increments anuals del PIB (%) per sectors 2001-2007, i creixement global (%) per sectors 2001-2007.
Primari

Secundari

Agr. ram. pes.

Indústria

Construcció

Serveis

Primari
acumulat

Indústria
acumulat

Construcció
acumulat

Serveis
acumulat

AE

0,4%

2,3%

4,9%

3,8%

- 2,88%

15,06%

34,25%

26,89%

BE

0,7%

2,1%

4,1%

3,7%

0,09%

12,65%

24,93%

26,24%

GI

0,2%

2,1%

4,4%

3,9%

- 5,93%

11,26%

29,76%

27,71%

SE

0,8%

1,2%

6,4%

3,4%

- 2,49%

5,03%

44,49%

24,49%

Comarca

Terciari

CE

- 1%

3,1%

5,4%

4,1%

- 14,93%

20,02%

36,06%

29,90%

GA

0,4%

2,3%

5,9%

3,7%

- 6,50%

12,89%

41,78%

25,18%

PE

- 1%

2,5%

5%

3,7%

- 10,40%

15,41%

33,91%

24,41%

RI

0,6%

0,9%

4,2%

3,7%

- 4,61%

6,60%

25,20%

23,87%

Catalunya

0,7%

1,1%

5,5%

3,6%

Font: Anuari Econòmic Comarcal de “Caixa Catalunya”, 2007.

L

a taula 4.19, en canvi, indica com ha evolucionat cada
sector entre 2001 i 2007. Així, s’observa que:

és de 69,95%, l’única comarca que supera aquest
percentatge és el Gironès amb 81.114 persones i 76,7%.

- La construcció ha estat el sector amb un creixement mitjà
i acumulat més elevat a la majoria de les comarques.

- La construcció es presenta com el sector de creixement
laboral més dinàmic i està per sobre de la mitjana
catalana a totes les comarques, menys al Gironès.

- No obstant, si es té en compte que els serveis suposen
més del 50% del PIB a tota la regió, aquest continua
essent el motor principal de l’economia.

Ambdós factors relatius al Gironès assenyalen el paper
emergent i cada cop més pronunciat de Girona ciutat, i la
seva comarca, com a centre administratiu, socioeconòmic i
comercial de l’àmbit.
- D’altra banda, el sector industrial despunta per sobre de
la mitjana catalana a 4 de les 8 comarques: a la Garrotxa,
amb un 40% de l’ocupació total; i al Ripollès, la Selva i
Pla de l’Estany on es supera el 20%. La comarca que té
una menor pes d’aquest sector és la Cerdanya, que no
arriba al 5%.

- I és posa de manifest una preocupant evolució negativa
del sector primari, en el sentit que representa avui dia
menys que el que representava al 2001.
A nivell d’ocupació, i tal com es pot veure a la taula 4.20,
Girona representava, el 2007, un 9,47% de l’ocupació
catalana i un 8,35% de l’atur. L’anàlisi per sectors i
comarques de la taula 4.20 ens indica que:

- L’agricultura es troba per sobre de la mitjana catalana a
totes les comarques menys al Gironès, assolint el major
pes al Pla de l’Estany, amb un 5% del total de la
ocupació. La Cerdanya presenta un 2,4% i la resta es
troba entre l’1 i el 2%.

- Encara que la major part de la població ocupada ho fa en
el sector serveis, si observem (Taula 4.20) el tant per
cent de treballadors per sectors a tot Catalunya, el qual

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

- És interessant destacar també que la indústria ha tingut
un comportament positiu per damunt de la mitjana
catalana a tot arreu, excepte el Ripollès.

Taula 4.20 Treballadors per sectors, 2007
Comarca

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

A%

I%

C%

S%

Atur
2007

Atur
2008

AE
BE
GI
SE

531
756
783
628

5.386
5.390
12.217
16.160

8.965
11.684
11.601
9.606

34.322
28.072
81.114
30.734

1,1%
1,6%
0,7%
1,1%

10,9%
11,7%
11,6%
28,3%

18,2%
25,5%
11,0%
16,8%

69,8%
61,2%
76,7%
53,8%

3.911
4.136
5.470
5.384

7.908
8.255
9.617
10.349

CE
GA
PE
RI

172
326
704
146

300
9.910
3.560
3.248

1.928
2.809
2.174
1.496

4.882
10.569
7.765
5.496

2,4%
1,4%
5,0%
1,6%

4,1%
40,1%
25,1%
31,2%

26,5%
12,3%
15,3%
14,4%

67,0%
46,2%
54,7%
52,8%

280
1.515
660
845

691
2.604
1.119
1.395

ccgg (CG3)
Catalunya

4.064

55.451

50.263

209.954

1,3%
0,77%

17,3%
18,02%

15,7%
11,26%

65,7%
69,95%

22.201

41.938

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT.
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a forta polarització econòmica i laboral gironina que
mostren les taules prèvies (4.18, 4.19 i 4.20) s’ha
accentuat els darrers anys. La figura 4.20 mostra com el
desequilibri entre sectors d’activitat entre 2001 i 2007 ha

augmentat, tan a nivell de PIB com d’ocupació, a totes les
comarques. Això ens indica que des de l’òptica de la
sostenibilitat, l’economia de les comarques gironines és
menys sostenible avui que a principis de la dècada.

Figura 4.20 Variació 2001 - 2007 de l’equilibri econòmic (esquerra) i laboral (dreta) entre sectors d’activitat

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT i l’Anuari Econòmic Comarcal de “ Caixa Catalunya”, 2008.
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N

o obstant, l’arribada de la crisi està alterant la situació
assenyalada, amb la caiguda en picat de l’activitat
constructiva, els tancaments d’empreses i la baixada de
l’activitat
turística.
En
conseqüència,
l’estructura
empresarial gironina, que el 2007 era un reflex fidel de la
rellevància dels serveis i la construcció (figura 4.21) està
canviant; factor que potser vindrà acompanyat d’un
reequilibri de pesos entre sectors. En aquells moments (el
2007), serveis i construcció conjuntament abastaven el
60,5% de totes les activitats, i a aquestes se sumava una
potent àrea de serveis financers, per assolir el 73,5% de
totes les empreses. Però a finals de 2008, Girona comptava
amb 1.949 empreses menys que un any abans. Una
reducció del cens empresarial en un 6%, atribuïble, sobretot,
al sector de la construcció i, en menor mesura, al de la
immobiliària. Entres tots dos van destruir 1.531 empreses el
2008, amb uns descensos del 20,8% i 13,2%
respectivament, i concentrant tres quartes parts dels
tancaments de companyies de l’any.
De fet, els tancaments empresarials han afectat el 60% de
les 99 branques existents en la Classificació Nacional
Figura 4.21 Empreses per tipus d’activitat, àmbit Comarques Gironines (CG1), 2007
Tipus d’activitat
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Número

%

Agricultura, ramaderia i pesca

348

0,56%

Energia i Aigua

115

0,18%

Extrac. minerals i Ind. química

550

0,88%

Indústria del metall

2.022

3,24%

Ind. manufactureres

3.455

5,53%

Construcció

7.696

12,33%

Comerç, restauració i hotels

30.064

48,16%

Transports i Comunicacions

2.860

4,58%

Serveis finançers

8.101

12,98%

Altres

7.216

11,56%

Totals

62.427

100,00%

Font: Cambra de Comerç de Girona

d'Activitats Empresarials (CNAE). A banda del sector del
totxo, també són especialment significatives la reducció
d'establiments empresarials al tèxtil, amb la desaparició de
208 empreses (-12,8%), la reducció del sector del transport
terrestre, on han tancat 96 empreses (-8,59%), o el de la
fusta i el suro (-10,5%) (Font: Diari de Girona 23/02/2009).
La transformació econòmica i de treball és ja una realitat,
però no serà fins d’aquí uns anys que es podrà valorar si la
recuperació de l’activitat és realment capaç de superar la
tendència de polarització econòmica i laboral precedent, i
propiciar un repunt dels sectors productius que reequilibri el
pes entre uns i altres. L’avantprojecte de Llei d’Economia
Sostenible que tramita el Govern Central actualment, pot ser
un instrument per redreçar el curs d’una estructura
econòmica deficient a tot l’Estat, però requerirà una forta
complicitat de la societat. Tot i així, com vèiem al capítol 4.1.
d’avaluació de la sostenibilitat de la matriu territorial i
ecològica, les expectatives d’expansió urbanística
desmesurada són una constant als municipis gironins, pel
que hi ha sectors amb grans interessos en joc que
probablement seguiran pugnant pel continuïsme.

B a l a n ç d e s p r é s d e 1 0 a n y s d ’A g e n d e s 2 1 L o c a l s - P A L S

Figura 4.22 Distribució de les empreses per sectors als municipis, 2006

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.

A

nivell municipal (figures 4.22
econòmica gironina constata:

i

4.23)

l’activitat

- La naturalesa diferencial entre els entorns rurals i urbans:
L’activitat del sector primari només manté un pes rellevant
als municipis menors de 1.000 habitants (amb una mitjana
entorn el 10% del número d’empreses i ocupats) i, per
contra, hi ha un increment successiu del sector serveis
com més grans són les poblacions (>20.000 hab).

- L’elevat pes de la construcció es manifesta de manera
similar a totes les categories de municipis i zones
geogràfiques: Es manifesta també amb nivells mitjans de
treballadors i empreses per damunt del 20%, excepte a les
3 ciutats de més de 10.000 habitants de l’Interior.

Figura 4.23 Distribució dels ocupats per sectors, 2006

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

- Comportament econòmic i laboral heterogeni entre
categories dels municipis de l’interior i comportament
semblant dels municipis orientals: A ponent hi ha una
especialització important dels municipis de 1.000 a 5.000
habitants en la indústria (més del 20% de les empreses i
prop del 40% de treballadors, de mitjana). També es

detecta la importància de les factories en tota aquesta
subregió (excepte la Cerdanya) amb uns nivells alts
(>30%) d’ocupats i empreses als 3 municipis majors de
10.000 habitants: Ripoll, Banyoles i Olot. Per contra, es
percep la tendència pronunciada de la Cerdanya cap a
l’activitat residencial, en tant Puigcerdà (l’únic municipi
entre 5.000 i 10.000 habitants de tot l’Interior) compta amb
més del 30% d’empreses i ocupats en la construcció, i
gens d’activitat industrial.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i l’Observatori del Treball.

S

i fem un zoom de major detall, l’indicador d’equilibri
entre sectors d’activitat (primari + indústria /
construcció + serveis) pel que fa a nombre de treballadors,
genera l’escenari que mostra el Mapa 4.10:
- 43 municipis (el 19,5%) presenten menys del 10% de
treballadors dels sectors primari i secundari envers els
ocupats al terciari.
- 100 poblacions (el 44,3%) se situen entre el 10-40% per
aquesta proporció,
- i 80 municipis (el 36,2%) superen el 40%.

I referent als escenaris extrems (menys del 10% i més del
40%), veiem que (Taula 4.21) entre les poblacions on l’índex
està per sota del 10%, es distingeixen dos subrgrups:
- un amb 18 municipis on la construcció genera més del 30%
de tots els llocs de feina –en 6 supera el 50%: Bellcaire,
Biure, Darnius, Pardines, Vilamaniscle i Sant Llorenç de
la Muga- i
- 25 municipis on els serveis predominen amb diferència
arribant a més del 90% de les places laborals en 7 casos:
Madremanya, Sant Ferriol, Sales de Llierca, Setcases,
Queralbs, Susqueda i Rabós-.
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E

ntre els que superen el 40% (A+I/C+S) cal destacar un
grup de 34 localitats (el 15,4%) amb més del 100% dels
treballadors en el sector primari i la indústria, per tant
mostrant un patró invers respecte la gran majoria de
municipis. Són, de fet, localitats de marcat caràcter

industrial amb percentatges d’ocupació en aquest àmbit que
van del 49% al 83%, i que mantenen uns nivells de
treballadors de sector agrari en general baixos (2% de
mitjana), excepte 5 municipis on aquest paràmetre va del
9% al 32%.

Taula 4.21 Municipis de caràcter marcat pel que fa a l’ocupació (en funcio de l’indicador d’equilibri laboral entre sectors d’activitat), 2007
Municipis < 10% Treballadors primari + secundari / terciari

Municipis > 100% Treballadors primari + secundari / terciari

De serveis i construcció: 30%-61% construcció

Industrials: < 9% Primari i > 45% Indústria:

Urús; Colera; Sant Llorenç de la Muga; Far d'Empordà, Vilopriu; Vilamaniscle; Canet d'Adri; Llanars; Puigcerdà; Pals; Pardines; Calonge; Albons; Vilallonga de Ter; Maçanet de Cabrenys; Darnius; Biure; Bellcaire d'Empordà

Planes d'Hostoles, les; Cornellà del Terri; Riudellots de la Selva; Riells i Viabrea; Fontcoberta; Sant Joan de les Abadesses; Sant Aniol de Finestres;
Santa Llogaia d'Àlguema Arbúcies; Campllong; Gombrèn; Aiguaviva; Ordis;
Preses, les; Flaçà; Maçanet de la Selva; Sant Feliu de Buixalleu; Vilaür;
Amer; Palol de Revardit; Sant Julià del Llor i Bonmatí; Palau de Santa Eulàlia; Sant Joan les Fonts; Vall de Bianya; Juià; Tortellà; Sant Jaume de Llierca;
Beuda; Massanes

De serveis: < 30% construcció i 60 - 99% serveis

Industrial - Agraris: 9 - 32% Agrari i 21% - 66% Indústria

Jonquera, la; Alp; Lloret de Mar; Toses; Pont de Molins; Setcases; Tossa de
Mar; Castell-Platja d'Aro; Roses; el; Cadaqués; Begur; Sant Ferriol; Navata;
Madremanya; Girona; Bolvir; Llançà; Llívia; Sant Pere Pescador; Terrades

Vidrà; Ullà; Riudarenes; Serra de Daró; Llosses, les;

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball.
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Mapa 4.10 Relació de treballadors entre sectors d’activitat: A + I / C + S (esquerra) i variació de l’atur 2007/09 (dreta)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i l’IDESCAT.

D
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’acord amb l’indicador d’equilibri laboral entre sectors,
els grups de municipis assenyalats a la Taula 4.21
serien els més vulnerables a caigudes brusques d’activitat
econòmica en sectors concrets, degut a la seva elevada
especialització. Aquesta afirmació cal matisar-la però, ja
que la mida de població també apareix com un factor de pes
per dita fragilitat econòmica, accentuant-se en les localitats
de menys habitants. La taula 4.22 il·lustra la variació d’atur
entre 2007 i 2009 arran de la crisi sistèmica que pateix
l’economia. De mitjana, l’atur s’ha triplicat a la Demarcació,
i s’ha distribuït de manera diversa entre municipis. Tan sols
en 35 d’ells (el 16%), han incrementat el seu número de
desocupats per damunt de la mitjana, sumant plegats un 5%
de l’atur de 2009. Això s’explica perquè gairebé tots aquests

pobles són de menys de 1.000 habitants, pel que l’increment
d’atur s’hi ha pronunciat molt, però amb un efecte global
petit. Allà on l’impacte de l’atur ha experimentat un salt més
important és als municipis de 5.000 a 10.000 habitants, que
han passat de significar el 12% de desocupats el 2007, al
16% el 2009, una variació que ha multiplicat per 7 el total
de persones a l’atur d’aquestes localitats. L’explicació més
plausible d’aquesta evolució és la posició capdavantera per
part de dits municipis en el creixement de població 19962007 i pel percentatge de treballadors de la construcció. Per
la resta de grups de municipis els llocs de treball destruïts
han augmentat del 86% al 276% (de mitjana) a les diferents
categories de població.

B a l a n ç d e s p r é s d e 1 0 a n y s d ’A g e n d e s 2 1 L o c a l s - P A L S

Taula 4.22 Variació de paràmetres d’atur i ocupació per categories de població municipal
Habitants

Variació atur
07 - 09

Atur 2007
(hab.)

Atur 2007
(%)

Atur 2009
(hab.)

Atur 2009
(%)

Creix. Pob.
1996 - 2007

% Treball,
Construcció

< 1.000
1.000 - 5.000
5.000 - 10.000
10.000 - 20.000
> 20.000
DPG (CG2)

165%
276%
597%
86%
98%
218%

1.852
3.693
2.848
3.577
12.006
23.976

8%
15%
12%
15%
50%
100%

2.946
7.007
7.372
6.666
23.510
47.501

6%
15%
16%
14%
49%
100%

22,8%
19,7%
23,4%
17,2%
19,1%
21,7%

10,3%
16,1%
24,1%
19,3%
21,2%
13,4%

Nota: El percentatge d’atur és calculat sobre el total de la població de 16 a 65 anys.
Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT.

E

n un territori com les comarques gironines, amb un
26,5% del territori en forma de conreus, un 69% de
boscos i 214 Km de línia costanera, mereix un apunt a part
el sector primari.
El sector primari gironí es caracteritza per ser divers i ric.
Des de les pastures del Ripollès, fins a la fruita i l’horta de
l’Empordà i la Selva, passant pels camps extensius de
cereals i farratges del Gironès i el Pla de l’Estany, així com
per nous sectors emergents com els vivers i les plantes
ornamentals a la Selva i el Gironès, o les tradicionals
indústries del suro al Baix Empordà i el Gironès, de la fusta
a la Selva interior, o els 9 ports pesquers de la Costa Brava.

Figura 4.24 Variació del nombre d’explotacions agràries entre 1982 i 1999

Mapa 4.11 Caps de bestiar i zones vulnerables per nitrats, 2006

Font: Monllor, N. 2007. A partir del Cens Agrari, 1982 - 1999.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAH i del DAAAR.
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A

ntre 1991 i 2001 la mitjana d’ocupats agraris respecte
el total de persones ocupades va disminuir del 6,4% al
3,9% al conjunt de les CCGG. Aquesta reducció del 50% del
pes del sector s’observa gairebé a totes les comarques per
igual. Tot això, en un context d’envelliment generalitzat del
sector i manca de renovació generacional, on la mitjana
d’edat dels caps d’explotació a les comarques gironines
ronda els 53 anys, i segons el cens agrari de 1999, només
el 6,3% tenien menys de 35 anys i el 39,9% tenia més de 60
anys. No sols es concentra l’activitat, sinó que perd la
dimensió familiar, i la que resta té poques possibilitats de
transferir-se entre generacions.

lhora, de 1982 a 1999 el nombre d’explotacions
agràries s’ha anat reduint en nombre i augmentant en
mida. La distribució percentual de les explotacions que
tenen més de 50 hectàrees ha variat de 9,5% al 20,2%. En
canvi, les que tenen menys de 10 hectàrees han passat del
63,1% al 43,3% de les explotacions agràries totals. A la
vegada, durant el període 1982-99 les Unitats Ramaderes
(bestiar calculat sobre la base d’un cap de boví adult) van
augmentar un 43%, passant de 239.609 a 423.922. I el
2006, tan sols pel que fa al porcí, les Comarques Gironines
assolien els 901.550 porcs; una proporció 1,3 porcs per
cada habitant. Això vol dir 5 milions de litres de purí al dia,

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

No obstant aquesta diversitat i riquesa, el sector representa
un escàs pes laboral (1,3%) i econòmic (2,2%) del total

d’activitats econòmiques. Així, en l’àmbit agro-forestal a
l’engròs tenim que cada pagès, ramader o silvicultor li
pertoquen 144 Ha de paisatge gironí (en funció del número
d’ocupats), l’equivalent a 200 camps de futbol
aproximadament. Però el tipus de rendiment econòmic i
ocupacional que en treuen, en bona mesura, és
conseqüència que el sector viu sota un marc geoestratègic
internacional -la Política Agrària Comunitària (PAC), les
Organitzacions Comuns de Mercats (OCM) i les grans
multinacionals agroalimentàries- que l’han arrossegat vers
uns patrons de producció de concentració (de terra, de
capital, de bestiar, etc.), de rapidesa (temps d’engreix,
hivernacles, etc.) i d’homogeneïtzació (simplificació de
varietats, de paisatges, de sabors, etc.).
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per menys terra que fa 25 anys tenint en compte la
urbanització del territori. Una de les conseqüències
importants d’aquest fet, ha estat la contaminació d’aqüífers
per nitrats derivats dels purins, sens perjudici que un part
del problema ve també dels adobs químics i en algun indret
de les aigües residuals urbanes no depurades. Tal com
mostra el mapa 4.11, 6 de les 7 comarques presenten àrees
amb risc de patir aquest tipus de contaminació.

Avui dia, a més, apareix com a tema candent la introducció
dels cultius d’OMG (Organismes Modificats Genèticament)
o transgènics, amb poc més de 10 anys de vida al Món. En
aquest marc, Catalunya és, juntament amb Aragó, la regió
europea amb més hectàrees d’OMG conreats. L’any 2005
se’n van conrear unes 17.000 de blat de moro, essent 2.079
hectàrees per a les Comarques Gironines, i el 90% a l'Alt
Empordà.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Mapa 4.12 Tipologia de conreus (esquerra) i Percentatge de treballadors del sector primari (dreta), 2006

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAH, el DAAAR i de l’Observatori del Treball.

V

ist des d’escala local, i tal com es pot observar al mapa
4.12 i a la figura 4.25, les dades reflecteixen que:

Només 40 municipis mantenen una ocupació al sector
primari per sobre del 10%, sumant entre tots 545
treballadors, i amb un grup reduït de 9 localitats que
presenten entre un 20 i un 36% de treballadors agraris. Tots
aquests pobles tenen menys de 1.000 habitants i
representen una tercera part dels termes d’aquesta mida

demogràfica, excepte Ullà amb 1.039 habitants.
D’altra banda, un altre conjunt petit de 18 municipis té més
de 50 professionals del sector primari, amb un màxim de
152 a Girona ciutat. Tots ells superen els 1.000 habitants, i
sols 8 en tenen menys de 5.000. La resta estan per damunt,
i només Ullà repeteix del grup abans mencionat d’ocupació
agrària per sobre del 10% (31,6%).

Figura 4.25 Paràmetres d’ocupació del sector agrari

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT

P
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odem considerar doncs que l’activitat de sector primari
està en declivi, i ja no és significativa ni tan sols en el
propi entorn rural, on també és un camp marginal a nivell
econòmic i d’ocupació, enfront d’altres com la construcció o
els serveis. Al contrari, ha esdevingut un vector de

degradació de la qualitat ambiental de recursos tan bàsics
com l’aigua, fet que no s’entén en un país ric i pròsper com
el nostre. Això sí, conforme un dels clusters industrials més
dinàmics de la regió junt amb el sector agroalimentari
mecànic etc.
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N

o obstant, en un territori que es desenvolupa de
manera important a partir del paisatge, cada dia és més
rellevant l’aportació indirecta que fa l’agricultura a
l’economia; més encara a les zones de plana i interior que
han florit els deu darrers anys a partir de la restauració, les
residències-cases de pagès, o el lleure actiu a la natura.
Sense uns gestors del territori, l’atractiu principal, el
paisatge, de les comarques gironines no seria el que és.
De fet, les rendes que obtenen els sectors dels serveis i de
la construcció (especialment) de l’existència d’un paisatge
de qualitat, amb fesomies genuïnes com ofereix
l’agricultura, són enormes, pel que fóra desitjable provocar
l’encontre d’ambdues peces de la maquinària de
desenvolupament gironí i fer-les operar en benefici mutu.

E

l mateix es pot dir del sector pesquer. Després de
l’època daurada de 1990 a 1995, amb grans
creixements de les captures (Figura 4.26) motivades per la
mecanització de la flota i les arts de pesca -extraccions que

al seu torn retroalimentaren el discurs de la tecnificació- ara
portem més de 10 anys on els volums capturats no fan sinó
disminuir per sobreexplotació de la mar. De la mateixa
manera, des d’incis del 200 el sector ha patit un descens del
24% en el número de treballadors en paral·lel a un retrocés
de la flota de 539 a 510 embarcacions.
S’ha superat qualsevol llindar de capacitat natural de
regeneració de les espècies de peixos i marisc, i s’han
malmès els ecosistemes (fons marins, praderies de
posidònia, etc.) que molts organismes requereixen per
desenvolupar-se, o bé perquè no s’han respectat les talles
mínimes de peixos adults, impedint que arribin a l’edat
reproductiva, o perquè els mètodes de captura són tan poc
selectius que s’agafen enormes quantitats d’animals sense
sortida comercial (per mida, per qualitat, o per ser espècies
protegides). El resultat és un mar amb una salut ecològica
en estat crític, i amb espècies com la tonyina vermella a punt
de col·lapsar, sinó extingir-se.

Figura 4.26 Captures de pesca extractiva a les CCGG, per ports (tones), 1990-2005

E

n tota aquesta discussió, les reflexions fetes a l’inici del
capítol sobre la comptabilitat ambiental del PIB, poden
tenir un efecte impulsor, o si més no d’eixamplar el debat.
En aquest sentit, és interessant fer referència a la Tesi
Doctoral “Valuation of ecosystem services in the Catalan
coastal zone”, de Jorge Brener (2007), del Laboratori
d’Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de
Catalunya, Barcelona, la qual fa un càlcul del valor
econòmic del flux de serveis ambientals que proveeix la
natura de la Costa Brava (Taula 4.23). L’estudi suggereix

que el flux del valor dels serveis dels ecosistemes
d’aquestes comarques contribueix una mitjana del 18% als
ingressos familiars de la població de la costa. I afirma “si
hom hagués de reemplaçar el serveis ambientals actuals,
com a mínim s’hauria de produir un increment del 13,5%
anual en el PIB a l’àrea d’estudi (atès que els serveis
avaluats no computen en el PIB). Aquesta tasca portaria a
una deterioració de la riquesa econòmica tan en quant
estaríem substituint només serveis existents, sense tenir en
compte que molts serveis de la natura són irreemplaçables.
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Font: Direcció General de Pesca, DAR. Generalitat de Catalunya

Taula 4.23 Flux anual (Dolars USA/any) per tipus de coberta terrestre i marina i per comarca .
Cobertes del sòl estudiades

Alt Empordà

Baix Empordà

Selva

Plataforma continental (≤ 50 m), Praderies submarines, Platges o
dues, Aiguamolls salabrosos

79.085.077

133.722.439

18.255.196

Boscos; Prats i pastures; Camps de conreu; Aiguamolls; Aigües estanyades; Boscos de ribera; Espais verds urbans.

397.048.157

187.910.091

320.843.384

Total marí + terrestre

Medi Marí

Medi Terrestre

476.1333.234

321.632.530

339.098.579

% equivalent PIB comarca

18,6%

13,3%

10,0%

% equivalent ingressos familiars

24,0%

15,9%

14,9%

Font: Brener J., 2007. Tesi Doctoral “Valuation of ecosystem services in the Catalan coastal zone”. Laboratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.
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4.5

AVALUACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT COMARCAL
Sostenibilitat en l’àmbit del consum de recursos

L

’avaluació de la sostenibilitat en l’àmbit del consum de
recursos és la manera de determinar l’eficiència
ambiental d’una societat, és a dir, la quantitat de recursos
naturals i energètics que requereix per fer funcionar
l’economia, i en definitiva, per fornir les necessitats de
subsistència i benestar de la seva població. La sostenibilitat
en aquest àmbit consisteix en explotar el mínim de recursos,

reaprofitar el màxim possible els que esdevenen un residu,
i observar una tendència de consum decreixent amb el pas
del temps; per tant, poder obtenir els mateixos productes,
béns i serveis per una població que creix, amb una menor
quantitat de materials, energia i de deixalles finals.
Per avaluar la sostenibilitat en el consum de recursos s’han
emprat els següents indicadors (Taula 4.24):

Taula 4.24 Indicadors de l’àmbit del consum de recursos
Nom indicador

Descripció

Sòl construït per habitant

Quantitat de sòl construït en metres quadrats per habitant

Unitat

Acrònim

m2 / hab.

SOL_HAB
H2O_PIB

Intensitat d’aigua del PIB

Quantitat de milers de metres3 d’aigua consumida per cada unitat de PIB

Milers metres3 /
1.000.000 € PIB

Intensitat de residus del PIB

Quantitat de tones de residus generades per cada unitat de PIB per habitant

Tones /
1.000.000 € PIB

RT_PIB

MWh / 1.000.000 €
PIB

MWh_PIB

Proporció

CHT_CHAB

Intensitat elèctrica del PIB

Quantitat de Megavats hora consumits per cada unitat de PIB

Ritme de construcció respecte el creixement de població

Relació entre els habitatges construïts i el creixement de la població del
darrer any

Per informació detallada del càlcul i fonts de referència consultar online l’Informe de sostenibilitat municipal i comarcal 2008.
Taula 4.25 Resultats comarcals dels indicadors del consum de recursos
ÀMBIT

Comarca

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Any

Oriental

Interior

SOL_HAB

H2O_PIB

RT_PIB

MWh_PIB

CHT_CHAB

2005

2002

2005

2006

2006

AE

448

52,4

498

388

1,8

BE

479

45,7

262

383

3,4

GI

233

10,9

169

315

1,7

SE

461

14,7

185

501

1,4

CE

785

10,3*

543

349

4,3

GA

292

8,2

448

599

3

PE

351

27

952

427

1,9

RI

329

6

409

447

- 42,7**

Comarques gironines

Llindar

< 350

< 20

< 400

< 300

<1

350 - 450

20 - 40

400 - 600

300 - 500

1-2

> 450

> 40

> 600

> 500

>2

* Per a la Cerdanya no es disposen de dades de consum d’aigua del sector agrícola.
** El valor és negatiu perquè la comarca va perdre població (creixement negatiu) el 2006.

D’acord els resultats, l’avaluació del consum de recursos de
les comarques gironines presenta les següents
característiques:
El Sòl construït per habitant és molt major a les
comarques de caràcter turístic (AE, BE, SE, CE).
En 4 de les 8 comarques (BE, CE, PE, RI) el ritme de
construcció d’habitatges supera molt el de la població,
inèrcia que, tot i en menor mesura, succeix arreu. En el cas
del Ripollès s’aprecia l’augment d’habitatges simultani a una
població que davalla amb un valor negatiu de l’indicador.
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L’AE i el BE consumeixen molta més aigua que la
resta; en producció de residus destaca PE i és important en
4 comarques més (AE, CE, GA, SE); en intensitat energètica
els nivells més alts es troben a GA i SE.
Com es podrà veure les dinàmiques de consum de recursos

responen a patrons econòmics representatius de cada
comarca. Les comarques turístiques es pronuncien en
consum de sòl i edificació. Als Empordans s’hi suma una
alta demanda hídrica en correspondència amb els regadius.
El Pla de l’Estany genera una gran quantitat de residus en
proporció al PIB, derivada de la concentració ramadera a la
comarca. La Garrotxa i La Selva manifesten el seu caràcter
industrial amb requeriments energètics elevats. El Ripollès
mostra un perfil turístic en progrés (edificació) en contrast a
la pèrdua de població. El Gironès es posiciona com l’àmbit
més eficient en consum de recursos, traslladant la forta
estructura urbana i d’activitat comercial que comprèn.
A continuació s’analitzen aquests fenòmens, si bé pel que
fa els indicadors de consum de sòl s’emplaça el lector als
capítols 4.1 i 4.6, on es tracten de manera extensa.
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SOSTENIBILITAT EN L’ÀMBIT DEL CONSUM DE RECURSOS
Les dinàmiques de consum de recursos detectades responen a patrons econòmics representatius de cada comarca. Les comarques turístiques (AE, BE, CE, SE) es pronuncien en consum de sòl i edificació. Als Empordans s’hi suma una demanda
hídrica preponderant en correspondència amb l’agricultura de regadiu. El Pla de l’Estany genera una gran quantitat de residus en proporció al PIB, com a derivada de la concentració ramadera a la comarca. La Garrotxa i La Selva manifesten el
seu caràcter industrial amb requeriments energètics relativament més alts. El Ripollès mostra un perfil turístic-residencial
en progrés (edificació) en contrast a la pèrdua de població. El Gironès es posiciona com la comarca més eficient en consum
de recursos de la Regió, mostrant l’estructura urbana i comercial que la defineix.

A

d’Espanya) l’àrea productiva planetària s’ha anat reduint fins
1,5Ha./hab aproximadament. Els catalans, per tant, utilitzem
4 vegades els recursos naturals dels quals disposem per ser
sostenibles. Hi ha països que gasten molt menys
compensant la sobredespesa de les nacions riques. No
obstant, globalment ens trobem ja a un nivell d’explotació
1,3 vegades el que la Terra genera en un any; és a dir,
estem esgotant més del que pot produir la Biosfera gràcies
a la utilització de productes sintètics, minerals i recursos
fòssils que no es regeneren. Amb les tendències de consum
actuals, per l’any 2050 necessitarem el doble de la
biocapacitat natural. Dues expressions directes i locals
d’aquest procés de deteriorament ambiental són la crisi de
la pesca per sobreexplotació dels recursos marins i la
contaminació per nitrats dels aqüífers (veure Capítol
anterior).
No hi ha cap estudi de la Petjada Ecològica de les
comarques gironines, pel que l’OSCG ha pres alguns
paràmetres dels quals hi ha informació, a fi i efecte de
valorar el consum de recursos regional, comarcal i
municipal.

Taula 4.26 Consum d’energia, aigua i producció de residus per unitat de PIB; i nous habitatges segons augment població.
Comarca

Electricitat
(MWh)

Residus Totals
(Tones)

Res S. Urbans
(Tones)

Res. Industrials
(Tones)

Any

2006

AE
BE
CE
GA
GI
PE
RI
SE

390
384
380
603
305
427
433
500

2005

2006

2005

955
379,4
542,6
450,5
271,5
1.250,5
262,5
176,08

61,84
67,67
49,14
33,34
25,9
43,9
33
47,8

28,3
37,3
9,87
110,9
62,4
119,4
13,1
77,8

Aigua Total
(mil m3)

Aigua Xarxa
(mil m3)

Habitatges/hab

2002

2007

2006

52.447
45.737
10.341
8.246
10.987
27.020
6.027
14.783

8.226
9.830
9.082
4.007
3.437
5.531
4.157
6.609

2,24
2,5
2,8
1,07
1,07
1,04
1,4
1,8

Avaluaciói de la sostenibiltat: resultats

nivell internacional, els darrers anys, s’han
desenvolupat molts sistemes per mesurar l’impacte
ambiental de les societats. Una fórmula que s’ha anat
estenent és la “Petjada ecològica”, la qual indica “l’àrea
necessària de territori ecològicament productiu (conreus,
pastures, boscos o ecosistemes aquàtics) per produir els
recursos utilitzats i assimilar els residus produïts per una
població donada, amb un estil de vida específic de forma
indefinida”. (Rees, W. i Wackernagel, M., 1992). Això permet
veure si les comunitats exploten més o menys recursos dels
que es disposen, a partir de determinar quina és la
biocapacitat anual del Planeta per habitant, i comparar-la
amb la demanda de recursos per càpita de cada país.
D’acord a les darreres dades sobre aquest índex, l’Estat
espanyol entre els anys 1960 i 1985 va mantenir una petjada
relativament estable entorn les 3 Ha. (de territori
ecològicament productiu) per habitant. Les dues darreres
dècades aquesta taxa s’ha duplicat i ara són prop de
6Ha./hab. Globalment la biocapacitat era d’unes 2Ha./hab
el 1960, però amb l’augment demogràfic i de demanda
ambiental dels països industrialitzats (com s’ha vist pel cas

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICAEN, de l’ARC, l’ACA i del DPTOP.

P

renent del bloc econòmic, els trets diferencials de les
economies de cada comarca (de manera simplificada
segons l’estructura del PIB) s’ha generat la següent taula
(taula 4.27), on s’han ordenat els diversos indicadors

d’eficiència ambiental de l’economia (de major a menor
consum de recursos) per veure quines relacions
s’estableixen.

Taula 4.27 Caracterització econòmica i ordenació de paràmetres de consum de recursos de l’economia (2006):
Àmbit

Comarca

RT_PIB Ordre

H2O_PIB Ordre

MWh_PIB Ordre

CHT_CHAB Ordre

Oriental

AE
BE
GI
SE

Turisme i Primari
Turisme i Primari
Comerç i Serveis
Turisme i Indústria

3
6
8
7

1
2
5
4

5
6
8
2

6
3
7
8

Interior

CE
DA
PE
RI

Turisme i Primari
Indústria i Comerç
Indústria i Primari
Turisme i Indústria

2
4
1
5

6
7
3
8

7
1
4
3

2
4
5
1

Font: Elaboració pròpia.
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A

la taula 4.27 s’han remarcat sectors econòmicament
destacats, malgrat totes les comarques tenen una
component turística i de construcció important, i s’observa
que les 3 comarques capdavanteres de cada indicador -les
menys eficients- comparteixen elements comuns en relació
a la caracterització de l’activitat productiva. Així, podem
veure que:
- la indústria destaca on hi ha una elevada intensitat
energètica;
- els residus i l’aigua destaquen allà on el sector primari
és important; i
- l’edificació sobresurt on construcció i turisme estan més
relacionats.
Aquesta taula té l’interès, per tant, d’assenyalar les àrees
econòmiques a les quals convindrà adreçar més esforços en
eficiència ambiental, per tal de millorar el balanç comarcal
de consum de recursos.
En intensitat energètica de l’economia, la despesa d’energia
per unitat de PIB -d’acord els objectius de la Directiva
2009/28/CE en matèria de canvi climàtic i energia l’any

2020- hauria de reduir-se el 20% respecte 2005, en paral·lel
a assolir un mix energètic amb el 20% de fonts renovables i
un descens d’emissions d’efecte hivernacle del 20%
(Espanya un 10%).
Catalunya ve d’una dinàmica de creixent intensitat
energètica, de l’1,6% per any entre 1992 i 2003 ( veure 1r
Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines,
2007 ), la qual el Pla de l’Energia 2006-2015 preveu rebaixar
anualment un 1,45% durant 10 anys, per retornar la dada als
nivells de 1993. Un repte cabdal en aquesta fita serà
disminuir la dependència del petroli, que representa el 48%
del total.
En el cas particular de la Demarcació de Girona, el petroli
assoleix el 54,4%, indici de l’alta mobilitat en vehicle privat
i la funcionalitat turística de la Regió. Entre 2000 i 2006 ha
pujat un 17,5% la distribució de carburants, i Girona ha
passat de representar el 19,6% al 20,9% de tot el consum
de derivats del petroli a Catalunya; en població cal recordar
que la Província és el 9,9% del total, per tant la proporció
de carburants és el doble del que en teoria correspondria.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Figura 4.27 Distribució del consum energètic per fonts

* Escenari d’Increment de les Energies Renovables contemplat al Pla de l’Energia.
** En el cas de les CCGG en bloc “nuclear” es disgreguen en energia procedent diferents tipus de centrals elèctriques no determinades.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICAEN i l’European Chemical Industry Council (CEFIC).

P

er l’àmbit de Girona no ha estat possible generar un
càlcul de la intensitat energètica considerant totes les
formes d’energia (electricitat, calor, carburants del
transport...), pel que s’ha representat aquest indicador a
partir de la demanda d’electricitat. Així, de mitjana, cada
milió d’Euros del PIB gironí requereix 419 MWh d’electricitat,

aproximadament la meitat del que produeix la Central
Nuclear de Vandellòs. Tot seguit es presenta (Figures 4.28
i 4.29) l’evolució de la intensitat elèctrica del PIB per
comarques, i la variació dels consums d’energia de diferents
fonts:

Figura 4.28 Intensitat elèctrica del PIB (MWh/106€ PIB), 2002-06

Figura 4.29 Variació del consum d’electricitat, gas i carburants.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICAEN.
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C

om posa de relleu la figura 4.28, des de 2004 s’ha
produït un descens de la intensitat elèctrica regional
(del 7%) i comarcal. No obstant, a la figura 4.29, es veu que
això coincideix amb una progressió a l’alça del gas natural.
L’expansió territorial de la distribució de gas i de
calefaccions centrals a les llars, ha permès abandonar
sistemes previs basats en l’electricitat. Tanmateix, moltes
indústries han augmentat la seva eficiència energètica
incorporant instal·lacions de cogeneració a les indústries,

aparells que permeten produir calor i electricitat (que
consumeix la fàbrica) simultàniament, a partir de gas. El cas
més destacat del canvi al gas és el Ripollès on, en
concordança amb baixes temperatures a l’hivern, la
utilització de gas s’ha multiplicat per 3 en 4 anys i ha
desplaçat l’electricitat fins reduir la seva demanda un 18%
des de l’any 2000; en termes d’intensitat elèctrica del PIB
ha suposat una disminució del 30% des de 2004.

Mapa 4.13 Intensitat energètica per unitat de PIB (MWh/106€ PIB) (esquerre) i intensitat de consum de residus per unitat de PIB (Tones/106€ PIB) (dreta)

P

el que fa els residus, l’any 2005 se’n van generar un
total de 4.657.002 tones a les comarques gironines.
Com podem veure, la proporció de residus agroramaders i
els residus de construcció junts (3,5 milions de tones)
suposen més de tres vegades els residus domèstics i els
industrials plegats (1,09 milions de tones). En
conseqüència, el fet que el Pla de l’Estany aparegui com la
comarca més productora de residus per unitat de PIB, es pot
explicar donat que el 87% dels residus comarcals són

d’origen ramader, quan la mitjana regional es troba al 57%
(la proporció de caps de porcí per habitant de PE és de 4,3
a 1, i la mitjana de les comarques és d’1,3 a 1). Cal apuntar,
tanmateix, que residus industrials i urbans es produeixen en
proporcions semblants al conjunt del territori (13% i 11% del
total respectivament). Així doncs, cada producte consumit
implica almenys la mateixa quantitat de deixalles industrials,
tot i que no les veiem.

Figura 4.30 Residus segons tipologies (milers de tones), 2005

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anuari Econòmic Comarcal 2006 i 2007 de “Caixa Catalunya”, de l’ARC (2006) i de l’ICAEN (2007).

Les dades són:
- 7.600 quilos de residus (de tots els tipus) per habitant,
l’any 2005;
- 430.000 quilos de residus per cada unitat de PIB
(milió d’€);
- Gairebé 500 grams de residus per cada Euro produït.

Font: Direcció General de Pesca, DAR. Generalitat de Catalunya

A

questes dades apareixen sense considerar els residus
generats en els processos d’extracció de matèries
primeres, o de fabricació de béns de consum en els països
d’origen dels productes importats. Tampoc s’han tingut en
compte les emissions atmosfèriques en estat gasós (diòxid
de carboni, òxids nitrosos, etc. derivats de la combustió de
carburants, de la incineració, de cimenteres o de forns de

cocció) o en suspensió (pols, cendres dels fums, etc). O els
efluents d’emissió difusa -a banda dels purins- que va
incorporant el medi, com fitosanitaris de l’agricultura,
substàncies que no han pogut ser segregades en la
depuració d’aigües i líquids i que són abocades a la xarxa
fluvial, i finalment al mar, etc. La mateixa reflexió es pot fer
en clau energètica. A la despesa elèctrica, de gas, i derivats
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del petroli que es mostrava abans, s’hi hauria d’afegir la
consumida addicionalment en tots els processos de
fabricació i transport de materials (inclosos els recursos
energètics) que adquirim de l’exterior.
Tot plegat, són enormes quantitats de subproductes que

majoritàriament deixem a la Terra perquè els recicli, la qual
sovint no pot, i acaben retornant-nos, per exemple, en forma
de tòxics acumulats al peix que mengem, malaties
respiratòries, disfuncions del sistema inmunològic, nerviós,
etc.

Mapa 4.14 Percentatge de recollida selectiva (esquerra) i Producció de residus urbans per habitant i dia (dreta), 2006

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ARC.
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P

er això, la premissa de minimitzar i reaprofitar els
residus al màxim es va imposant. La nova Directiva
Europea de Residus 2008/98/CE, treballa per l’ús sostenible
dels recursos, establint per primer cop objectius de reducció
dels residus, i el descens de la intensitat de residus de
l’economia. Exigeix per l’any 2012 l’estabilització dels
residus generats al nivell de 2008, i l’any 2010 com a data
per l’establiment d’objectius de reducció de cara a 2020.
També fixa una reducció dels residus enviats a eliminació
definitiva d’un 20% el 2010 i un 50% el 2020 respecte l’any
2000, i que l’any 2020 cap residu reciclable podrà ser enviat
a abocador. Per aquesta data, exigeix un reciclatge i/o
aprofitament de materials del 50%, que en cas de residus
de la construcció i industrials haurà d’arribar al 70%. L’any
2015 l’abocament de paper, vidre, tèxtils, plàstic i metall
estarà prohibit, pel que hauran de ser objecte de recollides
selectives millorades i reciclatge.

Tots els sectors productors de residus estan immersos en
fomentar el reciclatge i la valorització dels seus
subproductes. La indústria gironina és l’àmbit més avançat
amb ja prop del 70% (que marca Europa) de restes
aprofitades. A la construcció és on es registra menor nivell
de valorització, sense dades oficials al respecte i
estimacions per sota del 10%. Els fangs de depuradores
també tenen un alt nivell de reciclatge com a adobs
agrícoles, tot i que els canvis normatius fan preveure que en
un futur no es podran continuar aplicant, per evitar la sobrefertilització de terres i l’acumulació de determinats tòxics
com metalls pesants als fangs.
El sector primari retorna les dejeccions ramaderes al cicle
natural com a adobs dels conreus, però com es veia al

capítol anterior, en excés, pel que la contaminació d’aqüífers
per nitrats ha esdevingut un risc a 6 de les 7 comarques de
l’Àmbit del Pla Territorial, i una realitat als aqüífers d’una
quarantena de municipis gironins (segons dades de l’ACA
de 2005). Per aquest motiu, gairebé totes les masses
d’aigua subterrània de les planes i valls gironines (excepte
al Ripollès i la Cerdanya, les aigües dels Massissos
muntanyosos i petites conques de la Costa Brava Centre)
estan en risc d’incomplir el que marca la Directiva Marc de
l’Aigua pel 2015. Cal dir, però, que l’impacte més important,
la contaminació de les aigües de consum humà, és a hores
d’ara un problema residual que només afecta 4 municipis i
menys de 500 persones, després de 5 anys d’intensa
activitat de l’Administració per crear noves captacions i
connectar xarxes lliures de pol·lució.
En l’àmbit dels residus urbans, els municipis gironins
progressen de manera desigual cap els objectius europeus,
tot i que s’ha produït un avenç remarcable de la situació des
de 2000. En 6 anys s’ha passat del 9 al 25% de mitjana de
recollida selectiva a la regió, i sis de les 8 comarques tenien
el 25%, o més, de recollida selectiva; només el Baix
Empordà, la Cerdanya i La Selva estan per sota. Tot i així,
el 2006 l’àmbit de Girona estava per sota del nivell català
(32%). L’any 2012 (segons el Programa de Gestió de
Residus Municipals) cal assolir un 48% de recuperació de
materials de les escombraries. Considerant que de tota la
recollida selectiva s’estima en un 78,6% (el 2005) la
quantitat de materials que finalment es pot reciclar -ja que
una part del que arriba als contenidors és equivocat, com
plàstic al contenidor de paper, i que hi ha productes sense
possibilitat d’aprofitament- l’any 2012 les deixalles
separades haurien de situar-se entorn el 60%.
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Figura 4.31 Recollida selectiva (RS) a les comarques 2006

Figura 4.32 Variació de paràmetres de residus municipals 2001-2006

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ARC.

T

ots els tipus de municipis (segons població) han millorat
de manera important els darrers anys, excepte els de
5.000 a 10.000 habitants. Reciclem més, però també
consumim més, ja que, com es veu a la figura 4.31, ha
continuat augmentant la quantitat de residus per càpita,
particularment a les ciutats més grans de 20.000 habitants.
El creixement demogràfic i la immigració, amb un part de
població no censada, són probablement els motius del que

s’observa a les poblacions de 5.000 a 10.000 habitants i
majors de 20.000.

Figura 4.33 Municipis amb recollida selectiva >25%, 2006

Figura 4.34 Municipis amb recollida selectiva <25%, 2006

El 2006, 62 municipis (quasi un terç del total) tenien nivells
de recollida selectiva per damunt de la mitjana del 25%, i 16
superaven el 50%; aquests són: Llambilles, Cadaqués,
Riells i Viabrea, Sant Martí de Llémena, Sant Joan de les
Abadesses, Llagostera, Campllong, Viladrau, Navata,
Vilajuïga, Susqueda, Breda i Beuda.

P

er grups de població, cal destacar que quatre localitats
de component turística superen el 25% de recollida
selectiva: L’Escala, Castelló d’Empúries, Roses i Torroella
de Montgrí. La forta estacionalitat de població a l’estiu, que
multiplica vàries vegades el nombre d’habitants residents,
dificulta de manera important la gestió del servei de
recollida d’escombraries, i comporta una mitjana de residus
per habitant més alta (3,1 Kg/hab. i dia quan la mitjana
catalana és 1,64). És encomiable, per tant, la tasca que
s’està fent en aquests llocs. El mateix cal dir per la ciutat de
Girona, amb un 37% de recollida selectiva tot i fregar els
100.000 habitants.
Els bons resultats van lligats a fer més fàcil la participació a
la ciutadania i aleshores aquesta respon. Més contenidors i
més a prop, serveis porta a porta com per exemple a
Llagostera, i la implantació de la recollida de matèria
orgànica i el compostatge casolà. Les restes de menjar i
dels jardins són el 40% dels residus, pel que els esforços
en aquest camp aporten grans millores a la recollida
selectiva (per informació més detalla de la situació en
l’àmbit de la matèria orgànica consultar el 1r Informe de

Sostenibilitat de les Comarques Gironines, 2007 ).
Els bons resultats però, van lligats també a una xarxa
d’instal·lacions de tractament de residus àmplia en nombre
i especialitzada en tipus de materials processats. Les
comarques gironines estan en un punt d’inflexió en aquest
aspecte, amb carència important de plantes de tractament
d’envasos i matèria orgànica (o FORM), així com amb
diversos abocadors al límit de la seva capacitat, que
convindrà ampliar o clausurar (Beuda a La Garrotxa i Solius
al Gironès) i cercar noves ubicacions. Així mateix, atenent
les disposicions legals europees, cal incorporar el
tractament (previ a l’abocament) de les escombraries en
massa (o fracció “Resta”) amb sistemes similars al
compostatge, per la gran quantitat de restes biodegradables
que contenen. Això té com a finalitat enviar als dipòsits una
deixalla final que no es descomposi, minimitzant la quantitat
de sucs que s’escolen i que són de difícil depuració
posterior, així com emissions de gasos d’efecte hivernacle
(metà especialment), i menys volum i pes total dipositat, per
l’evaporació d’aigua al pre-tractament. Cal dir que el
tractament de la fracció Resta permetrà seleccionar

Avañuació de la sostenibilitat: resultats

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ARC.
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productes reciclables de les escombraries convencionals,
però en molt petita proporció. Aquest seguit de qüestions
són abordades amb el Pla sectorial d’infraestructures de
tractament de residus, que recull les plantes i inversions
recollides a la taula 4.28 per a l’àmbit gironí. Tot i l’esforç
econòmic d’aquest Pla, facetes com el triatge d’envasos
encara seran deficitàries en termes d’infraestructures al

territori, fet que comportarà traslladar camions a altres
comarques, amb l’afegit de consum de carburants i
emissions que això suposa. Finalment, tot aquest sistema
s’acompanya d’una xarxa de 51 deixalleries fixes i mòbils ja
existents, per la separació de residus voluminosos,
productes potencialment contaminats (piles, pintures, etc.),
restes d’aparells elèctrics i electrònics, poda, etc.

Taula 4.28 Pla sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals. Instal·lacions a les CCGG, 2009
Comarca

Pressupost (€)

- Planta compostatge FORM Nova (Pedret i Marzà)
- Planta tractament RESTA + Voluminosos Nova (Pedret i Marzà)
- Dipòsit controlat Rebuig Existent (Pedret i Marzà)

31.500.000

- Planta compostatge FORM Existent (Solius)
- Planta Triatge Envasos Existent (Celrà)
- Planta tractament RESTA + Voluminosos Nova (pendent ubicació)
- Ampliació Dipòsit Controlat Rebuig (Llagostera-Solius)
- Dipòsit controlat Rebuig Nou (pendent ubicació)

34.000.000

- Planta metanització FORM Nova (Campdorà)
- Planta Triatge Envasos Existent (Llagostera)
- Planta Triatge Envasos Nova (Campdorà)
- Planta Voluminosos Nova (Campdorà)
- Renovació Incineradora Existent (Campdorà)
- Planta tractament RESTA Nova (Campdorà)
- Ampliació Dipòsit Controlat Rebuig (Llagostera-Solius)

80.974.645

- Planta tractament RESTA+Voluminosos Nova (Puigpalter)
- Ampliació Dipòsit Controlat Rebuig Puigpalter Existent (Puigpalter)

8.960.000

La Selva

- Millores Planta compostatge FORM (Santa Coloma de Farners)
- Planta RESTA + Voluminosos Nova (dipòsit Lloret de Mar)
- Dipòsit Controlat Rebuig Existent (Lloret de Mar)

32.327.587

Garrotxa

- Planta compostatge FORM Existent (Olot)
- Planta tractament RESTA + Voluminosos Nova (pendent ubicació)
- Nou Dipòsit Controlat Rebuig Nova (pendent ubicació)

14.000.000

Alt Empordà

Baix Empordà Mancomunitat de Solius

Gironès

Pla de l’Estany

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Instal·lacions

CCGG

TOTAL (€)

201.762.232

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ARC.
Mapa 4.15 Consum d’aigua d’ús domèstic per habitant (esquerre) i l’estat ecològic dels rius (dreta)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA, 2006 i de l’estudi IBICAT, 2003.
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A

mbdues imatges del mapa 4.15 són prou il·lustratives
de com es troba la qüestió de la gestió del recurs aigua
al territori. D’una banda, es percep com a les zones
turístiques de la regió (Costa Brava i Pirineus) és on major
consum d’aigua per habitant hi ha (2006), com a reflex del

consum addicional generat per la població visitant
estacional. En total hi ha 23 municipis (taula 4.29) amb una
mitjana de consum superior els 400l/hab. i dia. D’aquests, 9
són localitats costaneres de l’Alt i el Baix Empordà i 6
municipis de la Cerdanya.
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Taula 4.29 Municipis amb consum d’aigua > 400L / Hab. i dia
Àmbit

Consum aigua > 400L / hab. i dia

Costa

Santa Cristina d'Aro, Llançà, Castelló d'Empúries, Calonge, L’Escala, Castell-Platja d'Aro, Begur, Pals, Port de la Selva,

Pirineus
Altres

Das, Fontanals de Cerdanya, Alp, Llívia, Isòvol, Urús, Planoles
Torrent, Cabanelles, Torroella de Fluvià, Palau-sator, Rupià, Vilopriu

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA, 2006.

A

mb aquesta informació no es pot quantificar si la
població estacional de l’aigua fa un ús més o menys
racional de l’aigua, però sí que porta a la reflexió sobre la
necessitat d’intensificar les polítiques d’estalvi d’aigua i
educació ambiental en aquests indrets. Segons dades de
l’ACA el període de sequera intensa de 2008 va tenir un

efecte sensible de descens del consum en algunes
d’aquestes zones. Concretament a la Costa Brava Nord la
demanda es va reduir un 13,3% i a la Costa Brava Centre
un 1,3%, respecte el consum mig de 2005-07, senyal que
quan es valora com a prioritat els avenços són factibles.

Figura 4.35 Comportament dels municipis envers l’aigua per categories de població i àmbit geogràfic

A

la figura 4.35 es representa el consum d’aigua total
(domèstica, de serveis, i industrial; no es disposa de
dades de consum agrícola per municipi) als municipis
Orientals i de l’Interior. Com s’observa, hi ha una tendència
en comú que indica major eficiència en el consum a les
poblacions de mida més gran, a excepció de les poblacions
de 5.000 a 20.000 habitants orientals, moltes de les quals
es concentren a la Costa, tal i com es mostrava a la taula
4.26. A tot arreu el consum dels més petits, de mitjana, és

més elevat, indicant una despesa en reg d’horts, jardins i
alimentació d’aviram més generalitzada que a la resta
d’entorns. És significatiu l’elevat consum total de localitats
menors de 5.000 habitants de l’Interior, producte del
potencial industrial d’aquests termes.
No obstant, en termes globals el consum d’aigua més
important procedeix del reg agrícola, essent aquest d’entre
el 60% i 70% (fig 4.36).

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA, 2006.

Figura 4.36 Estimació de consum total d’aigua per sectors, 2003, 2004 i 2005

Nota: Les dades del 2005 són estimatives, per tant la davallada en el consum agrícola no és significativa, ja que la xifra estimada per 2006 és de 155.271.000 m3. // El bloc “Fonts pròpies” pot
considerar aigua de pou per a diferents usos.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA.

A

l mapa 4-15 s’observava com el 2003, la qualitat de
l’aigua dels rius era majoritàriament pèssima o
dolenta. Ara bé, la capacitat de tractament d’aigües
a Catalunya assolia el 2008 el 91% de la població; sols un

5% restava sense tractament i un 4% amb sistemes
insuficients. És d’esperar que s’hagi produït una millora
significativa als rius, però no es tenen dades més actuals de
l’estudi IBICAT. No es disposa de dades concretes de
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Girona, però consta un rendiment mitjà de depuració elevat
(92% DBO i 86% DQO) a nivell de Catalunya i per les
comarques gironines s’afegeixen 17 processos de
tractament terciari (eliminació de nutrients), que permeten
reutilitzar les aigües per reg de parcs i jardins, agrícola, de
camps de golf...
Pel que fa el volum d’aigua tractada, com es pot veure a la
figura 4.37, és elevat en comparació al consum a la majoria
de comarques, superant-lo fins i tot en dues (GA i RI);
qüestió derivada de l’entrada d’aigües de pluja al

clavegueram i que arriba a les estacions depuradores.
L’única comarca on el grau de depuració és encara
proporcionalment molt baix és el Pla de l’Estany, indici de
l’estructura de municipis rurals dispersos on les
instal·lacions no estan del tot incorporades, i que una part
important del consum es deu a l’activitat ramadera
transformant-se en purins, que davant la manca de plantes
específiques és retornada directament als conreus com
adob.

Figura 4.37 Consum d’aigua domèstica i industrial i volum d’aigües tractades per comarques (milers de m3), 2006
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA.

T

ot i així, el que continua en situació deficitària és el
cabal ecològic dels rius. La figura a continuació mostra
el cabal extret dels riu Ter (des de l’embassament del
Pasteral) i Muga per a usos humans i industrials, i el cabal
final que desemboca al mar. Pel que fa el Ter, per tal de
simplificar les dades disponibles, a partir del Pasteral, uns
6,5 m 3 /s d’aigua van cap a Barcelona, uns 3 m 3 /s són
consumits en forma de reg agrícola, i 3m 3 /s també són
distribuïts en xarxes d’abastament urbà i industrial, arribant
finalment a la desembocadura amb 0,26 m 3 /s (260 litres per
segon); per tant, gairebé sec. A La Muga la situació és
pràcticament la mateixa després de Boadella, però amb una
mitjana d’aigua final de 0,043m 3 /s, menys de 50

litres/segon. Un altre factor comú a aquests dos rius regulats
per embassaments, és un règim hídric invertit al natural; és
a dir els mesos d’estiu és quan més aigua s’allibera dels
pantans per les necessitats agrícoles. Ecològicament això
altera tota la dinàmica de la biodiversitat. L’aspecte més
preocupant però, és l’escàs volum d’aigua circulant de
manera continua que registren els dos rius, la major part de
l’any, per l’aigua que n’extraiem els humans; un fet que es
repeteix per molts altres cursos fluvials com La Tordera, El
Ridaura, El Daró... i que provoquen llargs períodes d’una
trista imatge de llits secs i rocosos.

Figura 4.38 Cabals extrets i retornats del Riu Ter (esquerra) i Muga (dreta) durant l’any 2004 ( m3/seg.)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA.
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ls Plans de Conca que ha impulsat l’Agència Catalana
de l’Aigua, en desenvolupament de la Directiva Marc de
l’Aigua, insten la Generalitat a una Planificació que recuperi
els cabals ecològics de manera estable. S’ha començat a
parlar d’un retorn progressiu de part de l’aigua del Ter que
es traspassa cap a Barcelona, en simultani a la posada en

marxa de la dessalinitzadora del Prat del Llobregat (de
subministre a la capital) i la inversió en canalització dels
recs agrícoles del Baix Ter. El retorn del cabal del Ter ha
estat objecte d’un important moviment social aplegant
col·lectius conservacionistes, regants, sector turístic, sector
acadèmic i municipis de l’àmbit; pressió que sens dubte ha
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ajudat a posar a primer nivell de l’agenda de l’aigua la
qualitat ecològica del Ter. També hi ha un debat obert sobre
la canalització dels recs històrics, per les rellevants funcions
ecològiques que desenvolupen (hàbitat permanent
d’algunes espècies en perill com la nàiade i la llúdriga), i a
raó d’atributs paisatgístics i turístics de la zona.

a nivell municipal, per grups de municipis segons mida de
població (categories de població: < 1.000; 1.000 - 5.000;
5.000 - 10.000; 10.000 - 20.000 i > 20.000) i àmbit
geogràfic. Pel que fa comentaris respecte els indicadors de
consum de sòl s’emplaça el lector als capítols 4.1 i 4.6, on
es tracten de manera extensa.

Per concloure el Capítol, les gràfiques a continuació
comparen els diferents paràmetres de consum de recursos
Figura 4.39 Paràmetres de consum de recursos a nivell municipal, 2006

Nota: s’han eliminat les unitats de mesura de cada variable per facilitar l’observació de patrons i evitar la confusió en quant escales i unitats.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA, l’ARC i el Col·legi d’Aparelladors.Patrons.
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4.6

AVALUACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT COMARCAL
Sostenibilitat en l’àmbit de la governabilitat i la gestió local

L

a governabilitat cap a la sostenibilitat requereix l’exercici
de processos de coparticipació (governança), és a dir a
partir de la concertació entre càrrecs electes, el cos de
funcionariat, els agents socials i econòmics i la ciutadania.
Una acció governamental basada en la transparència i
excel·lència dels serveis i institucions públiques, i en la qual
cada tipus d’actor té les mateixes oportunitats de participar
i les decisions es prenen a partir de la recerca de pactes
multisectorials i el seguiment de la consecució de dites
agendes.

En l’àmbit de les comarques gironines aquest és un camp
encara molt incipient car l’expansió de les A21, i no
existeixen dades específiques que permetin avaluar la seva
evolució. Tot i així, hi ha altres aspectes de funcionament
dels governs locals que permeten analitzar i valorar
l’orientació municipal i comarcal envers la sostenibilitat de
la governabilitat, així com l’abast de la participació social en
els afers públics, els quals s’ha recollit amb els següents
indicadors (taula 4.30):

Taula 4.30 Indicadors de l’àmbit de la governabilitat i la gestió local
Nom indicador

Descripció

Unitat

Acrònim

Abstenció de les eleccions
municipals

Percentatge d’abstenció a les eleccions municipals a la comarca

%

ABS_%

Percentatge de producció elèctrica amb
Energies Renovables

Proporció d’energies renovables en el total de la producció d’energia elèctrica de la comarca

%

%ER

Estat de les Agendes 21

Percentatge de municipis de la comarca que han elaborat la seva agenda
21 o la tenen en procés d’elaboració

%

AG21_%

Accions emblemàtiques de sostenibilitat

Proporció d’accions emblemàtiques de sostenibilitat que genera la comarca en funció d’un llistat establert

%

AE_SOST

Potencial de creixement urbanístic

Capacitat de creixement urbanístic del municipi en funció de la relació
entre el sòl urbanitzat i l’urbanitzable planificat

%

%_U/SU

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Per informació detallada del càlcul i fonts de referència consultar online l’Informe de sostenibilitat municipal i comarcal 2008.
Taula 4.31 Resultats comarcals dels indicadors de governabilitat i gestió local
ÀMBIT

Comarca
Any

Oriental

Interior

%ER

AG21_%

AE_SOST

2007

2006

2007

2007

%_U/SU
2009

AE

37,60%

0,23%

73%

20%

74%

BE

39,70%

0,01%

91%

s.d.

50%

GI

42,90%

30,9%

81%

47%

68%

SE

41,30%

8,46%

77%

s.d.

183% *

CE

36,40%

s.d.

0%

s.d.

15%

GA

36,10%

10,3%

100%

s.d.

12%

PE

32,40%

26,3%

91%

27%

22%

RI

31,30%

82,4%

100%

s.d.

19%

39,50%

14,0%

80,5%

s.d.

85%

Comarques gironines

Llindar

ABS_%

< 30%

> 12%

> 75%

> 40%

< 25%

30 - 50%

5 - 12%

75 - 50%

40 - 10%

25 - 100%

50

< 5%

< 50%

< 10%

> 100%

Nota: els resultats de l’indicador de Potencial de creixement urbanístic poden variar segons la font de referència. El càlcul expresat s’ha fet a partir de dades de
l’Avant Projecte de Pla Territorial de les CCGG (2009). Còmputs previs realitzats per l’OSCG, generaven altres escenaris més expansius. // El llindar d’electricitat d’energies renovables s’ha establert en funció dels objectius europeus per l’any 2010. // *: Segons dades de 2006.
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D

’acord els resultats, la governabilitat i la gestió local de
les comarques gironines presenta les següents
característiques:

quelcom només destacable a 3 comarques, particularment
al Ripollès, i l’índex global gironí, tot i superar els objectius
europeus per 2010, és percentualment baix (14%).

Les autoritats locals gironines han incorporat de
manera àmplia les Agendes 21 Locals als municipis i
comarques. No obstant, no es pot dir que això es tradueixi
en models de desenvolupament sostenibilistes, tal com
expliquen diferents indicadors:

Totes les comarques tenen uns nivells relativament
alts d’abstenció en les eleccions municipals, destacant GI i
SE amb valors per damunt del 40%.

Quatre comarques presenten uns potencials de
creixement urbanístic elevats, en especial La Selva;
La producció elèctrica de fonts renovables és

La implementació d’accions emblemàtiques de
sostenibilitat és important només al Gironès, i en general és
quelcom del que no es disposa d’informació.
A continuació s’analitza cadascun dels aspectes destacats,
tot integrant altres informacions relacionades.
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SOSTENIBILITAT EN L’ÀMBIT DE GOVERNABILITAT I GESTIÓ LOCAL
Les autoritats locals gironines han incorporat de manera àmplia les Agendes 21 Locals als municipis i comarques. No obstant, diferents indicadors expliquen que això no es tradueix necessàriament en models de desenvolupament sostenibilistes.
Quatre comarques presenten uns potencials de creixement urbanístic elevats, en especial La Selva. La producció elèctrica
de fonts renovables és quelcom només destacable a 3 comarques, particularment al Ripollès, i l’índex global gironí tot i
superar els objectius europeus per 2010 és percentualment baix (14%). Totes les comarques tenen uns nivells relativament
alts d’abstenció en les eleccions municipals, destacant GI i SE amb valors per damunt del 40%. La implementació d’accions
emblemàtiques de sostenibilitat és important només al Gironès, i en general és quelcom del que no es disposa d’informació.

E

nguany es commemora el 30 aniversari de la
recuperació dels ajuntaments elegits pel poble, però,
tan a nivell de Catalunya com de les comarques gironines,
des de 1979 hi ha una tendència d’augment de l’abstenció,
tal com mostra la figura 4.40. Observant la mida
demogràfica dels municipis gironins, de mitjana, només els
municipis menors de 1.000 habitants han rebaixat el

percentatge (12 punts) d’abstencionisme. A partir de 1.000
habitants, l’abstencionisme va augmentant amb la mida de
població, destacant els majors de 5.000 habitants que han
vist incrementat l’abstencionisme en 11 punts i els de més
de 20.000 habitants amb una mitjana del 46,35%
d’abstenció; un increment de 14 punts des del 1979.

Figura 4.40 Evolució de l’abstenció en eleccions municipals a la Demarcació de Girona, 1979-2007
Abstenció
1979

Abstenció
2007

AE

32,5%

37,6%

5,1

BE

29,6%

39,7%

10,1

CE

34,7%

36,4%

1,7

GA

31,0%

36,1%

5,1

GI

34,4%

42,9%

8,5

PE

29,9%

32,4%

2,5

RI

26,7%

31,1%

4,4

SE

28,8%

41,3%

12,5

Catalunya

38,56%

46,31%

7,75

Comarca

Augment
(punts percentuals)

P

er l’OSCG, seria molt preocupant acabar superant el
50% d’abstenció; fet que podria succeir en molt poc
temps de mantenir-se la tendència observada, i que ja va
succeir el 2007 a Lloret de Mar. La necessitat de progressos
en els governs locals és, per tant, evident; més en els
municipis grans i aquells amb projeccions d’augment
població important –segons els canvis observats, mapa 4.16Així doncs, les dades indiquen que hi ha un problema de

desafecció social envers les autoritats i les qüestions
públiques. Sens dubte, les causes són múltiples i
complexes, però sembla clar l’existència d’un creixent
distanciament entre la classe política i la ciutadania. Sembla
ineludible doncs, que cal un nou sentit de la funció de
representació pública, que es legitimi no només per guanyar
eleccions, sinó també a partir del foment d’una cultura
democràtica participativa.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Font: IDESCAT.

Mapa 4.16 Abstenció a les eleccions municipals (esquerra) i població (dreta), 2007
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n aspecte cabdal per la confiança de la ciutadania
envers les institucions, és la coherència entre els
discursos oficials i les accions polítiques. En aquest sentit,
des de 1992 ens trobem en l’era de la sostenibilitat i tothom
parla de ser respectuosos amb el medi ambient i la
importància que cadascú participi d’aquesta nova manera
de fer. Tal com s’exposava a l’inici d’aquest treball (veure
pàgina 8) Girona és capdavantera en l’elaboració d’Agendes
21 Locals (A21) -o Plans d’Acció Local cap a la
Sostenibilitat- l’instrument estratègic més emblemàtic per
fomentar el desenvolupament sostenible dels municipis.
Entre 1999 i 2009, 178 dels 221 municipis de la província ha
posat l’A21 a caminar, el 80,5%. En conseqüència l’OSCG
ha volgut fixar-se si això s’està traduint en models de
desenvolupament cap a la sostenibilitat.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Per fer això fora bo poder avaluar el grau d’execució de les
accions contemplades a les A21, tal com preveuen les
mateixes, mitjançant programes de seguiment, però no hi ha
dades d’abast suficient que permetin oferir una imatge
ajustada del que està succeint. En conseqüència, l’OSCG
ha optat per analitzar la qüestió de manera indirecta a partir
de paràmetres de desenvolupament dels quals s’ha pogut
obtenir un mínim d’informació comú a la majoria del territori.
Els 5 blocs temàtics d’avaluació de la sostenibilitat anteriors
(capítols 4.1-4.5) són el desenvolupament sectorial de la
darrera afirmació, tot i que l’aspecte més bàsic a detectar
és, des de l’òptica de la sostenibilitat, si Girona progressa
cap un funcionament socioeconòmic més eficient envers el
consum de recursos; si la tendència general és cap a
l’increment o la reducció de la petjada ecològica. Tal com
s’indicava al Capítol 4.5, el principal paràmetre que ha
experimentat una millora més significativa és la recollida
selectiva. També hi ha hagut un increment de les zones
protegides a nivell regional, i s’està generalitzant arreu el
tractament de les aigües residuals, car, com vèiem, amb uns
resultats insuficients en quant a la qualitat dels rius. D’altra
banda, han avançat les polítiques de pacificació del trànsit
als cascos urbans (zones 30 i peatonals, i carrils bici), i
darrerament també ha augmentat la potenciació del

transport públic municipal i intermunicipal (amb l’Autoritat
del Transport Metropolità de Girona), però és poca la
informació que se’n disposa. Gairebé tots aquests factors
però, tenen en comú que són conseqüència de canvis
normatius de rang català o europeu, que han obligat als ens
locals a fer efectives determinades polítiques, i motiu pel
qual el progrés és comú a tots els municipis, amb o sense
A21. Per la resta de paràmetres dels quals es disposa de
dades de múltiples anys, i que no han comptat amb un marc
jurídic de sostenibilitat propi, l’evolució ha estat en sentit
contrari el desitjable: producció de residus per habitant;
consum elèctric per habitant; índex de motorització; o
territori construït per habitant. (veure capítols 4.1 - 4.5).
Per fer una lectura específica de l’acció de govern envers
aquests factors s’han seleccionat diverses variables:
evolució de les energies renovables, potencial de
creixement urbanístic i un aspecte transversal relatiu el
model de gestió municipal/comarcal: implementació
d’accions emblemàtiques de sostenibilitat.
La producció elèctrica amb fonts renovables s’ha inclòs com
a indicador degut a la problemàtica del canvi climàtic i els
mandats europeus, en primer lloc, però també per la
dependència energètica de recursos en declivi (el petroli
especialment) cada cop més demandats a nivell mundial i
que cal importar, amb el subsegüent encariment progressiu
dels preus, tal com ha estat la tònica els darrers 3 anys. En
darrera instància, també per mesurar la capacitat de cada
administració per garantir els seus serveis bàsics
(distribució d’aigua, funcionament dels equipaments públics,
enllumenat, etc.) davant possibles conflictes de
subministrament. Per això, es considera determinant d’un
tipus de govern local sostenible l’evolució de la producció
energètica renovable. Per secret estadístic no s’han pogut
obtenir dades a escala municipal, no obstant, en l’àmbit
regional, la tendència observada és de descens del pes
percentual de les fonts renovables respecte el total
d’electricitat consumida (figura 4.41) patró que es
reprodueix per totes les comarques, excepte el Ripollès.

Figura 4.41 Evolució del consum d’electricitat (esquerra) i producció elèctrica renovable a les CCGG (dreta), 2000-2006
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICAEN.
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ixí doncs, malgrat el 2006 la regió de Girona superava
els nivells d’electricitat renovable establerts per Europa
per l’any 2010, està patint un decreixement de l’aportació
de les renovables a la demanda absoluta. Això es deu a la
manca d’implementació de noves instal·lacions de producció
elèctrica renovable de potència equiparable a l’augment de
consum. En aquest sentit, és conegut l’intens conflicte social
i institucional que ha portat al bloqueig de diferents
projectes de Parcs Eòlics a l’Alt Empordà, fet però que no
pot servir de pretext per deixar les comarques orfes d’una
política d’energies renovables decidida, ja que són moltes
les altres fonts i opcions a dur a terme (biomassa,
geotèrmica, residus ramaders, corrents marines, solar, etc.).
Cal dir que darrerament hi ha hagut un important augment
dels sostres i hortes fotovoltaics, però de moment no se’n
tenen dades de la seva contribució en forma d’electricitat.
D’altra banda, està en procés de tramitació i execució la
interconnexió elèctrica amb França, a través d’una línia de
molt alta tensió (400.000 Volts; la MAT) acompanyada d’un
elevat component de conflicte territorial, per motius
paisatgístics, de contaminació electromagnètica i de
qüestionament de la concordança amb una política de

sostenibilitat energètica, en el sentit de les elevades pèrdues
que comporta el transport d’electricitat a llargues distàncies.
En tot cas, en resposta als imperatius legals europeus per
l’any 2020, durant la propera dècada l’energia anirà
adquirint un paper més i més rellevant en el
desenvolupament. En aquest procés les polítiques
municipals i comarcals poden tenir un rol molt rellevant, car
pugui semblar que la Generalitat hauria de ser l’actor
principal en la transició cap a un nou model energètic. Un
punt de partida local són els plans d’estalvi energètic i el
nou codi de l’edificació, que implica equips d’energies
renovables, però també fóra pertinent un postura proactiva
en forma de petites plantes de renovables pensades en clau
d’autonomia energètica dels serveis bàsics municipals i
comarcals.
Les accions emblemàtiques de sostenibilitat, les quals són
l’aprovació d’instruments polítics específics per promoure la
preservació del medi ambient, i el foment d’una societat
solidària i participativa. S’han recollit mitjançant un
qüestionari de consulta per ajuntaments i consells comarcals,
preguntant sobre la presència o absència de les accions següents:

Taula 4.32 Accions emblemàtiques de sostenibilitat sondejades (M: Municipi; C: Comarca)
Acció

Aplicació

Acció

Aplicació

M:4. C: GI

9. Compra verda

2. Pla d’estalvi i eficiència energètica

M:10. C: GI

10. Programa d’acollida d’immigrants

M:6

3. Pla de mobilitat sostenible

M:6. C: GI

11. Àrees naturals de protecció local

M:10

4. Pla d’estalvi d’aigua
5. Equipaments amb energia neta
6. Enllumenat públic adaptat
7. Mapa de sorolls
8. Pressupost a cooperació Internacional

M:5
M:7 C: PE
M:19
M:18. C: AE, PE
M:11

12. Recollida selectiva FORM
13. Compostatge casolà FORM
14. Regulació publicitat a les bústies
15. Personal d’educació ambiental

M:5 C: GI

M:16 C: GI, PE
M:15 C: AE, GI, PE
M:3
M:8. C: AE, GI

16. Altres

Llistat de municipis que han respost el sondeig: Ordis, Bolvir, Sant Hilari Sacalm, Beuda, Sant Feliu de Pallerols, Banyoles, Sant Miquel de Campmajor, Viladesens, Bescanó, Celrà, Vilablareix, Flaçà, Gombrèn, Setcases, Sant Feliu de Guíxols, Colomers, Cantallops, Pau, Navata, Peralada, Vilacolum, Pedret i
Marzà, Palau de Santa Eulàlia, Garrigàs, Jonquera i Boadella i les Escaules.
Llistat de comarques que han respost el sondeig: Alt Empordà, Gironès i Pla de l’Estany
Font: Elaboració pròpia a partir d’enquesta tramesa als municipis i comarques de la DPG, 2009.
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ls resultats de l’enquesta han estat escassos, però.
S’han rebut respostes de 3 comarques i 26 municipis,
amb un balanç als consells comarcals, del 20% d’accions
aprovades per l’AE, 47% pel GI i 27% pel PE. A nivell
municipal s’ha comptabilitzat un 36,66% d’accions en
execució entre tots els municipis que han participat a la
consulta. Cal destacar les accions d’enllumenat públic
adaptat, mapa de sorolls, recollida selectiva FORM i
compostatge casolà FORM, com les més implementades
pels municipis que van contestar els formularis. Per altra
banda, les accions relatives a regulació de publicitat a les
bústies, pla de connectivitat ecològica, compra verda i pla
d’estalvi d’aigua, són les menys implementades. Val a dir
que en realitat és molt major el nivell municipal d’accions
emblemàtiques aprovades. En un informe previ realitzat
l’any 2008 per 41 municipis amb A21 aprovada, a partir de
recerca a internet es van identificar 19 municipis (dels 41)
amb pressupostos per a cooperació internacional. Així
mateix, tal com indiquen les fitxes de desenvolupament local
(consultar a http://observatori.fsostenibilitat.cat) es pot

Avaluació de la sostenbilitat: resultats

1. Pla de connectivitat ecològica

apreciar com la recollida selectiva de matèria orgànica és
quelcom ja molt estès a la Demarcació.
Amb els anys, la universalització d’aquestes polítiques i d’un
sistema d’informació que en permeti registrar-ne l’existència
i
resultats,
poden
ser
elements
distintius
de
desenvolupament envers la sostenibilitat. Tan en quant
bona part d’aquestes són accions executives, a diferència
dels PALS que són un exhaustiu instrument de planificació,
però no dotat directament de capacitat operativa. Un nou
plantejament paral·lel a les A21 de recent aparició
internacionalment són les Slow Cities (ciutats lentes), per a
poblacions de menys de 50.000 habitants. De les
comarques gironines s’hi han adherit Begur i Pals, aprovant
compromisos en sostenibilitat i medi ambient (control de
l’ocupació del territori, poc trànsit rodat, tecnologia neta...);
respecte per les tradicions i pel patrimoni cultural propi;
recuperació i promoció de productes autòctons i de qualitat;
i impuls d’iniciatives socials o xarxes de ciutadania. Encara
és aviat per valorar l’èxit d’aquesta proposta, però és un
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interessant referent complementari i de motivació al treball
en xarxa entre autoritats locals de diferents països.
Relacionat amb això darrer, finalment s’ha analitzat el
potencial de creixement urbanístic comarcal i municipal, per
la important dinàmica constructiva que ha viscut Girona els
passats 40 anys, i a fi d’observar com s’està adoptant el
discurs de la sostenibilitat en l’àmbit del planejament

urbanístic. Al Capítol 4.1 d’Avaluació de sostenibilitat de la
matriu territorial i ecològica ja es feia un primer avenç sobre
aquesta qüestió, incloent un mapa de classificació del sòl i
un altre de potencial de creixement urbanístic municipal. Per
evitar repeticions tot seguit es relacionen les dades més
rellevants pel que fa a dit aspecte (figura 4.42).

Figura 4.42 Percentatge de territori construït (2006) (esquerra) i Potencial de creixement urbanístic (2006) (dreta) per categories de municipis i comarques

Avaluació de la sostenibilitat: resultats

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAH i el DPTOP. Els resultats poden variar segons les fonts. L’Avant Projecte de Pla Territorial de les Comarques Gironines (2009) empra unes dades diferents de règim del sòl a nivell comarcal, que donen uns escenaris de potencial de creixement menors, si bé no
estan disponibles a escala municipal en un format d’anàlisi operatiu pel present treball.
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a primera conclusió que s’extreu de les dades és que
l’abast del sòl urbà actual, en relació al territori dels
termes municipals, és més important a les comarques del
grup Oriental (AE, BE, GI, SE) i de manera creixent pels
municipis de més població. Destaquen l’Alt i el Baix
Empordà amb percentatges mitjans per damunt del 14% a
les localitats majors de 5.000 habitants. En les ciutats de
més de 20.000 habitants sobresurten el Gironès (Girona i
Salt) i l’Alt Empordà (Figueres) amb el 27%, i La Selva
(Lloret de Mar i Blanes) amb un 31% de terme edificat. Són
significatius també els pobles de 1.000 a 5.000 habitants del
Gironès i La Selva amb una mitjana de l’11% construït. A
l’Interior es pronuncia Banyoles al Pla de l’Estany amb un
38% de sòl edificat. Cal assenyalar que la interpretació de
les dades ve esbiaixada pel fet que hi ha termes més grans
i d’altres més petits, pel que la proporció de territori edificat
disminueix o augmenta de manera inversa a la superfície del
municipi. No obstant l’OSCG valora que això no fa perdre
interès a la reflexió entorn quin percentatge de territori
municipal és sostenible urbanitzar.
Pel que fa el potencial de creixement urbanístic destaca un
patró força generalitzat d’expectatives de duplicar, o més,
l’extensió urbana municipal en les categories de població
petites de les comarques Orientals. Tan municipis de menys
de 1.000 habitants, com de 1.000 a 5.000, d’aquestes
comarques, tenen previsions mitjanes del 81% d’augment
de sòl urbà al 400% (a l’Alt Empordà). Al Gironès hi ha
nivells de 200% de mitjana (triplicar el sòl actual), als
municipis de 5.000 a 10.000 habitants. I a La Selva del 80%
a les poblacions de 10.000 a 20.000 habitants. Finalment, a
l’Alt Empordà és significatiu l’increment projectat a Figueres
del 61% (única localitat >20.000 habitants a l’AE). I, malgrat
les dades no permeten visualitzar-ho, són rellevants també
els casos de Lloret de Mar, Salt i l’Escala que encara poden

augmentar un 62%, un 61% i un 44% respectivament, és a
dir, fer la seva mida urbana la meitat més del que és ara.
Cal veure l’efecte que puguin tenir el Pla Territorial de les
Comarques Gironines (en elaboració) i diversos Plans
Directors Urbanístics per àrees concretes (Àrea Urbana de
Girona, Àrea Urbana de Figueres, Pla de l’Estany) que
treballen amb estratègies de jerarquització i major
concentració dels creixements en determinades poblacions,
revisant expectatives per altres. Amb tot, l’escenari que es
planteja, a partir de les dades, és encara de gran modulació
del desenvolupament local en funció de la urbanització. Si
es compleixen les tendències projectades pels municipis,
moltes localitats de la zona Oriental de Girona és possible
que facin un salt de categoria de població, amb l’important
efecte sobre la demanda i el subministrament de recursos i
serveis municipals (aigua, energia, equipaments escolars i
de salut, transport...) que això ocasionaria, així com
d’augment de la mobilitat obligada i de necessitat
d’infraestructures del transport.
A banda, es compta que una part de totes aquestes
previsions està pensada en clau turística i de segones
residències. Per això, en l’anàlisi realitzat s’ha volgut
avaluar com pot evolucionar el sòl construït per habitant,
mesura
indirecta
de
l’impacte
ambiental
del
desenvolupament basat en la construcció. Com es pot
apreciar a la taula 4.33, a totes les comarques és factible,
en un futur, l’augment de l’àrea construïda proporcional a
cada habitant resident. En conseqüència, es pot afirmar que
el model de desenvolupament socioeconòmic gironí enlloc
de progressar cap una major eficiència en l’ús del territori,
pot evolucionar en sentit oposat; és a dir a incrementar la
demanda per càpita d’aquest recurs.
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Taula 4.33 Variació projectada de diversos paràmetres pel període 2007-2026
Variació
2007 - 2006

Població

Sòl urbà

Sòl urbà
per habitant

m2 construïts
per habitant 2007

m2 construits
per habitant 2026

AE
BE
GA
GI
PE
RI
SE
Comarques gironines

10%
10%
15%
42%
12%
22%
13%
19%

74%
50%
35%
68%
36%
49%
183%
85%

58%
37%
18%
18%
22%
22%
150%
55%

291,19
389,4
219,22
148,74
227,74
248,34
238,91
252,44

549,19
532,09
258,10
176,18
277,02
303,25
598,05
390,09

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Avant Projecte de Pla Territorial de les Comarques Gironines (2009) i dades del DMAH (2006).

er complementar l’anàlisi de la sostenibilitat en l’àmbit
de la governabilitat i la gestió, s’ha fet una comparativa
de quatre paràmetres bàsics dels municipis gironins (figura
4.43: nombre de municipis de cada categoria de població,

població total; superfície total i sumatori de pressupostos),
així com de les diferències entre pressupostos en funció de
la població i l’abast territorial dels municipis (figura 4.44).

Figura 4.43 Dades bàsiques dels municipis gironins, 2006

Figura 4.44 Mitjana de pressupost municipal per habitant i per ha., 2006

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT i Caja España.

Font: Elaboració pròpia a partir de Caja España.
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nombre molt més gran de població, tot quedant lliures molts
més diners per altres àmbits de la gestió local. És
comprensible, doncs, l’expectativa de la majoria de
localitats de fer un salt demogràfic, com a mitjà per assolir
un estadi molt superior de pressupost i alhora d’eficiència
en la seva aplicació. I la trajectòria històrica recent ha
permès que aquest desitjable progrés succeís a partir de la
construcció, car aquí entra en joc una nova qüestió i és com
aquests canvis, i a la velocitat que han tingut lloc, són rebuts
per la societat, com incideixen en la identitat local i la
construcció de comunitats cohesionades.

om s’observa a la figura 4.30, hi ha una important
assimetria entre els paràmetres territorials i els
paràmetres socioeconòmics dels municipis. Els pobles de
menys de 1.000 habitants representen el 61% del total i
gestionen el 52% del territori, amb un 8% de la població i un
11% del pressupostos de les corporacions locals. Si a la
categoria de menys de 1.000 habitants hi sumem la de 1.000
a 5.000, en conjunt, suposen el 87% de les poblacions i
administren un 81% del territori, però només amb un 27%
de la població i un 28% dels diners municipals. Per contra,
les localitats de més de 20.000 habitants representen un 4%
del total de municipis dels 221 de la regió, amb una
superfície que abasta sols el 3% del territori, i en canvi
disposen del 44% de la població i el 36% dels pressupostos
municipals.
Analitzant més en detall els pressupostos municipals (figura
4.44), veiem que els termes més petits gairebé dupliquen el
pressupost per habitant en comparació els municipis majors
de 20.000 habitants. Si es mira però en funció del territori,
s’observa que aquestes ciutats gironines compten amb 35,5
vegades més pressupost per hectàrea que els municipis de
menys de 1.000 habitants. Finalment, la variació entre
mitjanes de pressupostos totals és de 42 a 1 a favor de les
poblacions més grans, i en població, la proporció és de 94 a 1.
És clar, per tant, que grandària demogràfica permet una
acció pública molt més potent i de major rendiment. Amb un
mateix import de recursos executats es pot beneficiar un

Com es mostrava abans, un resultat constatat és l’augment
de l’abstenció. També és evident l’emergència destacada de
moviments socials en defensa del territori, ja sigui per
temàtiques municipals (urbanitzacions i nous creixements
residencials, polígons industrials i d’activitats econòmiques,
emplaçament d’equipaments, etc.) com per polítiques
d’abast autonòmic (carreteres, línies elèctriques, parcs
eòlics, TAV, ports esportius...) per un sentit d’amenaça
sobre elements territorials i culturals directament vinculats
a la qualitat de vida: el paisatge, la biodiversitat,
l’arquitectura tradicional, el manteniment de l’activitat
agrària, o merament el sentit de pertinença al lloc. D’això
n’és un bon indicatiu el mapa 4.17, que il·lustra la distribució
d’entitats, plataformes i col·lectius ambientalistes al territori
gironí, en total 78, generant una ràtio d’1 organització per
cada 8.300 habitants, índex que cap altre territori català assoleix.

Avaluació de la sostenibilitat: resultats
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Mapa 4.17 Sòl construït per hab. (esquerra) i número d’entitats ambientalistes per unitats del paisatge de les CCGG (dreta), 2006

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DMAH i Observatori del Paisatge.
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ls resultats exposats fins ara porten a un seguit de reflexions
finals respecte la sostenibilitat en l’àmbit de la governabilitat i
la gestió local.
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Per un costat es posa de manifest que l’evolució positiva de
paràmetres de conservació del medi ambient, s’està produint més
per canvis de tipus normatiu derivats del marc legal europeu i
català, que no pas per una acció voluntària dels ens locals a partir
de l’aplicació de les A21. Malauradament doncs, amb la informació
disponible, no es pot dir que les A21 hagin estat efectives en fer
més sostenibles els municipis i comarques gironins.
Per un altre, es confirma que el sòl ha esdevingut el principal actiu
de creixement econòmic local, com a producte de la conjuntura de
finançament dels ajuntaments i les potencialitats econòmiques que
ofereix l’augment demogràfic als municipis. Així doncs, el sistema

d’ingressos de les arques públiques municipals es pot qualificar de
deficient a l’hora de satisfer les competències i serveis als quals
han de fer front, i que ha abocat els ajuntaments a un patró pervers
de consum de sòl accelerat. Un sistema que si no canvia pot portar
a la regió a uns escenaris urbanístics insostenibles l’any 2026,
malgrat l’existència de nous instruments de planejament (Pla
Territorial i Plans Directors), els quals volen servir per ordenar de
manera sostenible el territori.
Finalment, aquest tipus de desenvolupament està comportant un
distanciament progressiu de la ciutadania respecte els afers
públics, i en darrer terme a l’aflorament creixent de col·lectius que
reclamen una Nova Cultura del Territori, com a paradigma per
equilibrar desenvolupament socioeconòmic i sostenibilitat
socioecològica.

CAPÍTOL

5

MATRIUS COMARCALS
D’AVALUACIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

5.1

ALT EMPORDÀ

Matriu territorial i
ecològica

Balanç de CO2

% Territori continu

% SNU protegit

2006

2006

2007

3,9
Infraestructures i
mobilitat

33%

Densitat viària

‰ Motorització

m. vies / Km2 2005

2007

287,7
Aspectes socials

Anys de renda / habitatge
2006

17,5
Aspectes econòmics

Matrius comarcals d’avaluació de la sostenibilitat

2006

1,42

26,7

% Ús del vehicle privat

% Risc sinistralitat

2007

2007

78,3%

36,5%

78,4%

‰ Problemàtiques socials

% Vulnerabilitat social

% Recollida selectiva

2006

2008

2007

21,9‰

32%

28,4%

Pes de la construcció

% Contenció de l’ocupació

Població equivalent

Equilibri laboral

2007

2007

2007

2007

2007

2

m Sòl construït / Habitant
2005

1,26
Intensitat aigua PIB
milers de m3 2002

62,4%

1,58

Intensitat residus PIB

Intensitat energia PIB

Tn 2005

MWh 2006

52,4

498

0,14
Creix. habitatges /
Creix. pob. 2006

388

1,8

% Abstenció

% Energies renovables

% A21

% Accions emblemàtiques

% Potencial creix. urbà

2007

2006

2007

2007

2009

37,6%

0,23%

73%

20%

79%

FORTALESES

FEBLESES

- Tot i el fenomen turístic i residencial, en termes globals és
la segona comarca amb més compacitat edificatòria dels
entorns urbans: 26,7 Habitatges/Ha. Any 2006.

- Alguns dels espais naturals més emblemàtics de la Regió
són a l’Alt Empordà (Cap de Creus, Aiguamolls, Albera).
Malauradament estan sota forta pressió antròpica, en
forma de fragmentació territorial (2006: només un 33% de
territori rústic continu) a causa d’una alta densitat
d’infraestructures (2005: 288 m/Km 2 ) i un percentatge
global de no urbanitzable protegit per sota de l’òptim
(2007: 36,5%).

- Presenta el valor més baix d’ús del vehicle privat de les
ccgg, 40,8% (tenint en compte els desplaçaments urbans
a preu, en bicicleta, i demés modalitats de transport). Any
2007.
- No presenta vulnerabilitat social entre autòctons i
nouvinguts pel recurs feina, si bé la complexitat de la
convivència multiètnica s’accentua en localitats litorals
com Castelló d’Empúries, on es concentra una elevada
població tan de procedència centreuropea com de països
en desenvolupament. Any 2008.
- En relació les demés comarques, té una eficiència
ambiental de l’economia moderada pel que fa a residus
(498 tones de residus totals, any 2005) i energia (388
MWh d’electricitat, any 2006) per unitat de PIB.
- La construcció d’habitatges avança a un ritme 1,8 vegades
la demanda teòrica (per unitats familiars de 2 persones).
És elevada, però molt lluny dels nivells de BE, CE o RI.
(any 2006).
- Disposa d’un 73% de municipis amb l’Agenda 21 aprovada
o en procés (any 2007) i el Consell Comarcal ha generat
3 accions emblemàtiques de sostenibilitat: estratègia de
residus i d’educació ambiental, i mapa de soroll.
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Habitatges / Ha.

Equilibri econòmic

448
Governabilitat
i gestió local

% Desplaçaments laborals
intercomarcals 2007

1,15

0,16
Consum de recursos

36,5%

556‰
Taxa envelliment vs
creix. pob. 2007

Planificació urbanística
vs creix. pob. 2006

- Baix percentatge de casos de població amb problemes
econòmics i de maltractaments, 6 punts per sota de la
mitjana catalana. Any 2006.

- Tot i ser la comarca de major superfície, la vegetació és
insuficient per absorivir el CO 2 comarcal, amb un
excedent d’emissions del 300% (2006) tal com passa a la
major part de la Regió. Això es correspont amb un elevada
motorització (2005: 555 vehicles per cada 1.000 hab.) i
uns desplaçaments laborals equivalents al 78,3% dels
llocs de treball. El marc de mobilitat provoca un risc de
sinistralitat del 78,4% per cada 100.000 desplaçaments
(2006).
- L’economia recau en la construcció un 26% més que a
nivell català (2007). L’especulació ha comportat preus de
l’habitatge que demanen 17,5 anys de renda d’un ciutadà
mig (2006) i un potencial de creixement urbanístic del 74%
(2009-2026) generant un superàvit de projecció de sòl del
42% respecte la població estimada de 2015, el nivell més
elevat de les comarques.
- És la segona comarca amb menor producció d’electricitat
de fonts renovables. En canvi la que major generar més
despesa d’aigua per unitat de PIB.

5.2

BAIX EMPORDÀ
Matriu territorial i
ecològica

Balanç de CO2

% Territori continu

% SNU protegit

2006

2006

2007

4,00
Infraestructures i
mobilitat

Densitat viària

‰ Motorització

m. vies / Km2 2005

2007

207,6
Aspectes socials

36,2%

Anys de renda / habitatge
2006

17,5
Aspectes econòmics

Habitatges / Ha.
2006

0,98

22,4

% Ús del vehicle privat

% Risc sinistralitat

2007

2007

89,7%

40,1%

52,7%

‰ Problemàtiques socials

% Vulnerabilitat social

% Recollida selectiva

2006

2008

2007

42,5%

43%

24,80%

Equilibri econòmic

Pes de la construcció

% Contenció de l’ocupació

Població equivalent

Equilibri laboral

2007

2007

2007

2007

2007

2

m Sòl construït / Habitant
2005

0,81
Intensitat aigua PIB
milers de m3 2002

478,5
Governabilitat
i gestió local

% Desplaçaments laborals
intercomarcals 2007

1,29

0,22
Consum de recursos

63%

553,9‰
Taxa envelliment vs
creix. pob. 2007

Planificació urbanística
vs creix. pob. 2006

64,1%

1,58

Intensitat residus PIB

Intensitat energia PIB

Tn 2005

MWh 2006

45,7

262

0,15
Creix. habitatges /
Creix. pob. 2006

383

3,4

% Abstenció

% Energies renovables

% A21

% Accions emblemàtiques

% Potencial creix. urbà

2007

2006

2007

2007

2009

39,70%

0,01%

91%

s.d.

50%

FEBLESES

- És la comarca amb més percentatge de sòl no urbanitzable
sota protecció (2007: 63%,)sota PEIN o XN2000, amb
Massisos com Les Gavarres, L’Ardenya, el Mongrí o el
Cap de Begur, o la Platja de Castell, com a grans
atractius. L’extensió comarcal i l’abast d’aquests espais
muntanyosos, fan que sigui la segona comarca amb menor
índex de metres lineals de grans infraestructures viàries
per cada km 2 (2005: 207,6) generant paisatges de gran
qualitat fora dels corredors principals de comunicació, com
L’Empordanet; la Plana del Baix Ter; Els Terraprims; o les
estribacions Nord de les Gavarres.

- Car ser la comarca més preservada, és alhora la que
menys territori continu té entre infraestructures
(2006:36,2%). Pateix doncs una important fragmentació i
manca de contacte entre de les àrees protegides.
Sobretot a Les Gavarres totalment envoltades de
carreteres i assentaments, i a l’àmbit litoral gairebé
desconnectat de l’interior, si no és pel curs del Ter i
d’algunes rieres com la de Calonge.

- Socialment destaca per ser el territori on la probabilitat de
tenir un accident per cada 100.000 desplaçaments és més
baixa de totes les comarques gironines (2007: 52,7%); un
àmbit on la competència per la feina entre autòctons i
nouvinguts tenia un equilibri suficient el 2007 (43%).
- Conjuntament amb el Pla de l’Estany, és una de les dues
comarques gironines on el pes de la construcció en el PIB,
es troba per sota de la mitjana catalana (2007: 0,81). I els
creixement urbanístics previstos, segons les projeccions
de població de 2015, són moderat (2006: 0,98), en un
context de més 90 d’A21 aprovades o en procés.

- La mobilitat basada en el vehicle privat (2006: 40%) amb
un alt nivell de motorització (553 veh./1.000hab.) i els
fluxos turístics comporten un patró de nivells elevats de
trànsit, agreugant el manca de connectivitat ecològica del
territori i ocasionant un balanç de carboni en què les
emissions quadrupliquen l’absorció (2006).
-Socialment, és la comarca amb més casos d’atenció a
famílies per maltractaments i problemes econòmics per
cada 1.000 hab. (2006: 42,5), pateix uns preus de
l’habitatge que demanen 17,5 anys de renda indivual de
mitjana (2006).

Matrius comarcals d’avaluació de la sosteniblitat

FORTALESES

- Un 38% de la ciutadania s’absté a les eleccions municipals
(2007) en un context d’envelliment demogràfic succeint a
un ritme un 29% més ràpid que en el creixement de
població (2007).
- La producció elèctrica a partir d’energies renovables és
pírrica (2006: 0,01%) en un escenari de comarca
residencial i turística (2006: 3,4habitatges/hab. i 478,55
m 2 sòl construït/hab.) i possibilitats d’incrementar un 50%
el sòl urbanitzat.

77

5.3

CERDANYA

Matriu territorial i
ecològica

Balanç de CO2

% Territori continu

% SNU protegit

2006

2006

2007

0,6
Infraestructures i
mobilitat

Densitat viària

‰ Motorització

m. vies / Km2 2005

2007

226,5
Aspectes socials

81,1%

Anys de renda / habitatge
2006

15,4
Aspectes econòmics

Matrius comarcals d’avaluació de la sostenibilitat

2006

1,23

18,5

% Ús del vehicle privat

% Risc sinistralitat

2007

2007

s.d.

s.d.

s.d.

‰ Problemàtiques socials

% Vulnerabilitat social

% Recollida selectiva

2006

2008

2007

15‰

29%

18,9%

Pes de la construcció

% Contenció de l’ocupació

Població equivalent

Equilibri laboral

2007

2007

2007

2007

2007

m2 Sòl construït / Habitant
2005

2,35
Intensitat aigua PIB
milers de m3 2002

s.d.

1,26

Intensitat residus PIB

Intensitat energia PIB

Tn 2005

MWh 2006

10,3

542,6

0,07
Creix. habitatges /
Creix. pob. 2006

349

4,3

% Abstenció

% Energies renovables

% A21

% Accions emblemàtiques

% Potencial creix. urbà

2007

2006

2007

2007

2009

36,4%

s.d.

0%

s.d.

15%

FORTALESES

FEBLESES

- La Cerdanya junt al Ripollès són les dues comarques
gironines on la funció d’embornal de carboni que fa la
natura no ha estat superada per les emissions comarcals;
és doncs un territori que cedeix serveis ambientals a la
resta de la Regió (2006).

- El desenvolupament urbanístic presenta el grau de
dispersió mes elevat de les comarques. amb 18,5
habitatges per hectàrea urbana (2006). La construcció ha
esdevingut el motor preponderant d’activitat econòmica
(el 2007 el PIB de la construcció era un 135% superior ala
mitjana catalana) i de consum de recursos. La dada més
elevada de sòl construït per habitant té lloc a la Cerdanya
(2005: 785,2 m 2 ), en consonància amb una taxa de nous
habitatges 4,30 vegades la demanda projectada segons
l’augment de població de 2006. Amb tot, l’escenari de
potencial de creixement urbanístic és molt moderat dins
el conjunt de les comarques(2009: 19%).

- La biodiversitat (faunística) de la Cerdanya gaudeix del
màxim de territori comarcal no fragmentat (2006: un 81%
d’espais
lliures
en
continu)
i
una
densitat
d’infraestructures relativament baixa (2005: 226,5m/km 2 ).
- El 2006 el benestar social era destacable, amb casos de
necessitats econòmiques i maltractament 12 punts per
sota de la mitjana catalana, i es trobava en un procés de
rejoveniment demogràfic (2007: creixement majors 65
anys < creixement població), fruit de la intesa activitat de
serveis i construcció dels darrers anys que ha atret
població a la comarca. L’atur del 2008 no presentava
signes de posar en risc la convivència entre locals i foranis
en la recerca de feina (vulnerabilitat social 29%).
- L’economia presentava el 2005 uns nivells de despesa
d’aiua, energia i generació de residus moderats, però
millorables, en comparació a la resta de comarques.
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Habitatges / Ha.

Equilibri econòmic

785,2
Governabilitat
i gestió local

% Desplaçaments laborals
intercomarcals 2007

0,76

0,11
Consum de recursos

37,7%

497,2‰
Taxa envelliment vs
creix. pob. 2007

Planificació urbanística
vs creix. pob. 2006

- El gir turístic de la comarca es detecta en factors com la
població equivalent, amb una producció de residus un
26% per damunt de la mitjana catalana (2007). Fins ara
aquest procés no s’ha traduït en polítiques de
sostenibilitat, per reequilibrar els efectes del creixement
accelerat. La recollida selectiva registra el nivells més
baixos de la Regió (18,9% el 2007) i no hi ha cap municipi
amb Agenda 21 aprovada o en procés (2007). Calen 15,4
anys de renda per pagar un habitatge de 100 metres2
(2006). Sols un 37,7% dels espais lliures comarcals estan
sota figures de protecció PEIN o Xarxa Natura 2000
(2007).

5.4

GARROTXA
Matriu territorial i
ecològica

Balanç de CO2

% Territori continu

% SNU protegit

2006

2006

2007

1,7
Infraestructures i
mobilitat

36,7%

Densitat viària

‰ Motorització

m. vies / Km2 2005

2007

266
Aspectes socials

Anys de renda / habitatge
2006

22,8
Aspectes econòmics

Habitatges / Ha.
2006

1,16

26,6

% Ús del vehicle privat

% Risc sinistralitat

2007

2007

72,8%

38%

109%

‰ Problemàtiques socials

% Vulnerabilitat social

% Recollida selectiva

2006

2008

2007

14,4‰

50%

28,4%

Equilibri econòmic

Pes de la construcció

% Contenció de l’ocupació

Població equivalent

Equilibri laboral

2007

2007

2007

2007

2007

2

m Sòl construït / Habitant
2005

1,22
Intensitat aigua PIB
milers de m3 2002

292,3
Governabilitat
i gestió local

% Desplaçaments laborals
intercomarcals 2007

1,85

0,62
Consum de recursos

53,6%

523,4‰
Taxa envelliment vs
creix. pob. 2007

Planificació urbanística
vs creix. pob. 2006

64%

0,94

Intensitat residus PIB

Intensitat energia PIB

Tn 2005

MWh 2006

8,2

447,5

0,71
Creix. habitatges /
Creix. pob. 2006

599

3

% Abstenció

% Energies renovables

% A21

% Accions emblemàtiques

% Potencial creix. urbà

2007

2006

2007

2007

2009

31,6%

10,3%

100%

s.d.

12%

FEBLESES

- Globalment és una de les comarques amb més indicadors
amb resultat favorable (9 de 30).

- Baix potencial connector: els polígons de territori lliure
d’infraestructures més gran només abasta 36,7% del
rústic comarcal.

- És la segona comarca amb més sòl rústic protegit, amb el
Parc Natural de la Zona Volcànica al capdavant (2007:
53,6%), en una matriu de baixa densitat d’infraestructures,
tot i que amb un efecte de fragmentació territorial
important (36,7% de territori rústic continu en un mateix
espai).
- Urbanísticament la comarca es troba a prop dels 30
habitatges/Ha. considerats òptims, pel que fa a compacitat
urbana, i la petjada de sòl construït per habitant és
relativament baixa (292,3m 2 ).
- La proporció del creixement del sòl urbanitzatble previst
segons els planejaments municipals actuals és del 12%
de l’actual. Any 2009.
- L’estructura econòmica de la comarca indica un bon
equilibri entre sectors d’activitat, així com a nivell laboral.
Tanmateix es denota una potent economia interna, per un
baix pes de la població equivalent (2007). En consum de
recursos per unitat de PIB, la comarca presenta nivells
moderats en aigua (0,52 milers m 3 – any 2002) i residus
(23,3 tones – any 2005).
- La societat mostra un grau de problemàtiques
maltractaments familiars i casos d’atenció
necessitats econòmiques: 14,4 casos per
habitants) i una proporció equilibrada entre
l’atur i ciutadania immigrant (2007: 0,5).

baix (2006:
social per
cada 1000
població a

- Tots els municipis disposen d’Agenda 21 (2007).

- La mobilitat ve molt condicionada pel cotxe. El 2007 l’índex
de motorització superava en 60 vehicles per cada 1000
habitants
la
mitjana
catalana.
Tanmateix
els
desplaçaments ocupacionals diaris equivalen al 72,8%
dels llocs de treball de la comarca (2007), i té el risc més
alt d’accidentalitat per cada 100.000 desplaçaments
(109%) de les comarques gironines (2007).
- El ritme de creixement de la població major de 65 anys
1,85 vegades més ràpid que l’increment poblacional
(2007).
- El número d’anys necessaris per pagar un habitatge (2006:
22,9) és el més alt de les comarques gironines, en un
context on el pes de la construcció supera un 22% la
mtjana catalana (2007).

Matrius comarcals d’avaluació de la sosteniblitat

FORTALESES

- Elevada abstenció a les eleccions municipals, la qual
arriba al 36% de la població. Any 2007.
- Alt consum d’electricitat per unitat de PIB (599 MW), el
més alt de les comarques gironines. Any 2006.
- Elevada taxa d’habitatges construïts per habitant (3,09).
Any 2006.
- Baixa participació en la recollida selectiva (24,6%). Any
2007.
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5.5

GIRONÈS

Matriu territorial i
ecològica

Balanç de CO2

% Territori continu

% SNU protegit

2006

2006

2007

5,3
Infraestructures i
mobilitat

Densitat viària

‰ Motorització

m. vies / Km2 2005

2007

453,3
Aspectes socials

29,6%

Anys de renda / habitatge
2006

15,8
Aspectes econòmics

Matrius comarcals d’avaluació de la sostenibilitat

1,08

31,02

% Ús del vehicle privat

% Risc sinistralitat

2007

2007

53,7%

40,8%

107%

‰ Problemàtiques socials

% Vulnerabilitat social

% Recollida selectiva

2006

2008

2007

29‰

39%

31,9%

Pes de la construcció

% Contenció de l’ocupació

Població equivalent

Equilibri laboral

2007

2007

2007

2007

m2 Sòl construït / Habitant
2005

1,07
Intensitat aigua PIB
milers de m3 2002

63,4%

0,84

Intensitat residus PIB

Intensitat energia PIB

Tn 2005

MWh 2006

10,9

169,2

0,14
Creix. habitatges /
Creix. pob. 2006

315

1,7

% Abstenció

% Energies renovables

% A21

% Accions emblemàtiques

% Potencial creix. urbà

2007

2006

2007

2007

2009

30,9%

FORTALESES
Les previsions de creixement urbanístic estan
lleugerament per sobre (8%) de la població prevista l’any
2015 – any 2006, però amb un grau de compacitat urbana
de 31,2 habitatges per hectàrea urbana, la més compacta
de les comarques. Any 2006.

- Els desplaçaments per motius laborals en vehicle privat
només suposen el 53,7% dels treballadors, un dels més
baixos de les comarques gironines. Any 2007.
- Bon equilibri entre la població aturada i població
immigrant en relació el recurs treball ( 39%). Any 2008.
- La recollida selectiva és quasi del 40% del total de
residus, la més alta de les comarques. Any 2007.
- L’autocontenció comarcal és del 63,4%, ja que genera un
elevat nombre de llocs de treball que s’ocupen amb
persones de la mateixa comarca. Any 2007.
- Baix consum d’aigua: 10,9 milers de metres cúbics per
unitat de PIB. Any 2002.
- És la comarca on es consumeix menys energia per unitat
de PIB (383 Megawats hora). Any 2006.
- És la comarca on es produeixen menys residus per unitat
de PIB de totes les comarques gironines (262 tones de
residus). Any 2005.
- La construcció d’habitatges és proporcional al seu
creixement poblacional (1,78). Any 2006.
- Disposa d’un 81% de municipis amb l’agenda 21 aprovada
o en procés (any 2007).
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2006

2007

42,9%

-

Habitatges / Ha.

Equilibri econòmic

233,4
Governabilitat
i gestió local

% Desplaçaments laborals
intercomarcals 2007

1,19

0,21
Consum de recursos

31,7%

516,6‰
Taxa envelliment vs
creix. pob. 2007

Planificació urbanística
vs creix. pob. 2006

- Les energies renovables suposen el 30,9% de la
producció elèctrica, any 2006.

81%

46,7%

68%

FEBLESES
- Matriu territorial amb dèficit d’absorció de CO 2 amb quasi
cinc vegades més emissions que la seva capacitat
d’absorció, la més alta de les comarques gironines. Any
2006.
- Només el 31,7% del seu territori està protegit. Any 2007.
- El polígon no fragmentat ocupa només el 29% del seu
territori. Any 2006.
- El grau d’infraestructures és elevat: 453 metres linials per
cada quilòmetre quadrat de territori comarcal. Any 2005.
- L’índex de motorització presenta 54 vehicles més per
cada 1000 habitants que la mitjana catalana. Any 2007.
- La producció d’accidents té un 107,8% possibilitats de
generar-se per cada 100.000 desplaçaments, una de les
més elevades a les comarques gironines. Any 2007.
- Es requereixen 15,8 anys de renda familiar disponible per
habitant per pagar un habitatge de 100 metres quadrats.
Any 2006.
- La taxa de maltractaments familiars i el casos d’atenció
social per necessitats econòmiques està 2 punts per sobre
de la mitjana catalana. Any 2006.
- El pes de la construcció a la comarca és 7% més gran que
el de la mitjana catalana. Any 2007.
- L’abstenció a les eleccions municipals arriba al 42,9% de
la població, la més elevada de les comarques gironines.
Any 2007.
- La proporció del creixement del sòl urbanitzable previst
segons els diferents planejaments municipals és del 68%
del actual. Any 2009.

5.6

PLA DE L’ESTANY
Matriu territorial i
ecològica

Balanç de CO2

% Territori continu

% SNU protegit

2006

2006

2007

0,9
Infraestructures i
mobilitat

46,4%

Densitat viària

‰ Motorització

m. vies / Km2 2005

2007

285,4
Aspectes socials

Anys de renda / habitatge
2006

11,9
Aspectes econòmics

Habitatges / Ha.
2006

0,95

22,4

% Ús del vehicle privat

% Risc sinistralitat

2007

2007

66,8%

39,1%

74,4%

‰ Problemàtiques socials

% Vulnerabilitat social

% Recollida selectiva

2006

2008

2007

7‰

39%

31,9%

Equilibri econòmic

Pes de la construcció

% Contenció de l’ocupació

Població equivalent

Equilibri laboral

2007

2007

2007

2007

2007

2

m Sòl construït / Habitant
2005

0,81
Intensitat aigua PIB
milers de m3 2002

350,8
Governabilitat
i gestió local

% Desplaçaments laborals
intercomarcals 2007

2,57

0,63
Consum de recursos

6,2%

525,8‰
Taxa envelliment vs
creix. pob. 2007

Planificació urbanística
vs creix. pob. 2006

62,5%

1

Intensitat residus PIB

Intensitat energia PIB

Tn 2005

MWh 2006

27

952

0,4
Creix. habitatges /
Creix. pob. 2006

427

1,9

% Abstenció

% Energies renovables

% A21

% Accions emblemàtiques

% Potencial creix. urbà

2007

2006

2007

2007

2009

32,40%

26,29%

FORTALESES

- És l’única comarca, juntament amb el Baix Empordà, on
les previsions de creixement urbanístic estan per sota de
les previsions de població prevista l’any 2015 (0,95). Any 2006.
- Pocs casos de maltractaments familiars i casos d’atenció
social per necessitats econòmiques (7 casos per cada
1000 habitants), la més baixa de les comarques gironines.
Any 2006.
- Baixa vulnerabilitat social, degut al bon equilibri entre
número d’aturats i número d’immigrants (39%). Any 2008.
- Baix pes de la construcció a la comarca en relació al pes
de la construcció a Catalunya (0,81), el més baix de les
comarques gironines. Any 2007.
- Es requereixen 11,9 anys de renda familiar disponible per
habitant per pagar un habitatge de 100 metres quadrats;
el valor més baix de les comarques gironines. Any 2007.
- 90,9% de municipis amb l’Agenda 21. Any 2007.
- Elevada producció d’energies renovables (26,2%). Any 2006.
- La població col·labora força amb la recollida selectiva dels
residus (31,9%), any 2007.

26,70%

22%

FEBLESES
- La comarca del Pla de l’Estany només compta amb un
7% del seu territori sota figures de protecció com PEIN o
XN2000 (el valor més baix de les comarques gironines).
Any 2007.
- El vehicle privat és el gran protagonista dels
desplaçaments de la població de la comarca, essent el
grau de motorització (525 vehicles per cada 1000
habitants) més elevat que el de la mitjana catalana, i que
el 66,8% dels treballadors es deplacin en vehicle privat
degut a motius laborals. Any 2007.
- La relació entre el grau d’envelliment de la població i
l’increment poblacional és la més alta de totes les
comarques gironines. Any 2007.
- Elevada abstenció a les eleccions municipals (32,4%).
Any 2007.

Matrius comarcals d’avaluació de la sosteniblitat

- Matriu territorial amb major capacitat d’absorció de CO 2 de
la que s’emet. Any 2006.

90,9%

- A la comarca del Pla de l’Estany és on generen més
residus de totes les comarques gironines (34,9 tones de
residus per unitat de PIB i any), any 2005.
- El grau d’infraestructures de la comarca (285,4 metres
lineals per cada quilòmetre quadrat de territori comarcal)
és força elevat. Any 2005.

- La proporció del creixement del sòl urbanitzable previst és
del 22% de l’actual. És un dels més baixos de les
comarques gironines conjuntament amb el Baix Empordà.
any 2009.
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5.7

RIPOLLÈS

Matriu territorial i
ecològica

Balanç de CO2

% Territori continu

% SNU protegit

2006

2006

2007

0,9
Infraestructures i
mobilitat

Densitat viària

‰ Motorització

m. vies / Km2 2005

2007

199,4
Aspectes socials

49%

Anys de renda / habitatge
2006

15,7
Aspectes econòmics

Matrius comarcals d’avaluació de la sostenibilitat

2006

1,14

26

% Ús del vehicle privat

% Risc sinistralitat

2007

2007

81,3%

40,4%

69,6%

‰ Problemàtiques socials

% Vulnerabilitat social

% Recollida selectiva

2006

2008

2007

14,4‰

99%

33,10%

Pes de la construcció

% Contenció de l’ocupació

Població equivalent

Equilibri laboral

2007

2007

2007

2007

2007

2

m Sòl construït / Habitant
2005

1,82
Intensitat aigua PIB
milers de m3 2002

66,8%

1,12

Intensitat residus PIB

Intensitat energia PIB

Tn 2005

MWh 2006

6

409

0,49
Creix. habitatges /
Creix. pob. 2006

447

42,7

% Abstenció

% Energies renovables

% A21

% Accions emblemàtiques

% Potencial creix. urbà

2007

2006

2007

2007

2009

31,10%

82,35%

100%

s.d.

19%

FORTALESES

FEBLESES

- El 35,2% dels 958,72 km2 que ocupa la comarca estan sota
algun tipus de figura de protecció (PEIN i XN 2000). Any 2006.

- L’índex de motorització de la comarca del Ripollès
presenta 43 vehicles més per cada 1000 habitants que la
mitjana catalana. Any 2007.

- Les infraestructures viàries presents només ocupen 199,4
metres lineals per cada km 2 de territori comarcal, el mes
baix de les comarques gironines. Any 2005.
- Balanç d’absorció de CO 2 positiu: més capacitat
d’absorció del que s’emet. Any 2006.
- Elevada compacitat: 26 habitatges per hectàrea urbana. Any
2006. El potencial de creixement urbà que preveuen els
diferents planejaments municipals (POUM), el qual és la
proporció del creixement del sòl urbanitzable previst, és
un 19% de l’actual. Any 2009.
- Bona taxa de maltractaments familiars i casos d’atenció
social per necessitats econòmiques, essent de 14%. Any
2006.
- El percentatge de recollida selectiva (33,10%) suposa la
segona dada més alta de les comarques gironines,
després del Gironès. Any 2007.
- El Ripollès és la comarca amb més participació a les
eleccions, amb només 31,1% d’abstenció. Any 2007.
- El % de producció elèctrica que prové d’energies
renovables és el valor més alt de les comarques gironines,
essent del 82,3%. Any 2006.
- En la totalitat dels municipis l’Agenda 21 està aprovada o
en procés d’aprovació. Any 2007.
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Habitatges / Ha.

Equilibri econòmic

328,7
Governabilitat
i gestió local

% Desplaçaments laborals
intercomarcals 2007

1,08

0,44
Consum de recursos

35,2%

505,7‰
Taxa envelliment vs
creix. pob. 2007

Planificació urbanística
vs creix. pob. 2006

- Consums baixos d’aigua per unitat de PIB (6,027 milers
m 3), els més baixos de les comarques gironines. Any 2002.

- Molts desplaçaments per motius laborals en vehicle privat,
els quals els realitzen el 81,3% dels treballadors i un
40,4% de la població. Any 2007.
- Calen molts anys de renda (15,7) per a poder comprar un
habitatge de 100m 2 . Any 2006.
- Desequilibri entre la població aturada i la immigrant en
relació el recurs treball (99%). Cal tenir en compte, però,
que la població immigrant de la comarca és molt petita.
Any 2008.
- El pes de la construcció a la comarca és 82% més gran
que el de la mitjana catalana. Any 2007.
- La població equivalent representa un 12% més que la
població resident, bona part degut a les segones
residències a les zones de muntanya. Any 2007.

5.8

LA SELVA
Matriu territorial i
ecològica

Balanç de CO2

% Territori continu

% SNU protegit

2006

2006

2007

4,8
Infraestructures i
mobilitat

Densitat viària

‰ Motorització

m. vies / Km2 2005

2007

340,4
Aspectes socials

52,9%

Anys de renda / habitatge
2006

18
Aspectes econòmics

Habitatges / Ha.
2006

1,29

20,2

% Ús del vehicle privat

% Risc sinistralitat

2007

2007

95,1%

48,8%

84,9%

‰ Problemàtiques socials

% Vulnerabilitat social

% Recollida selectiva

2006

2008

2007

20,6‰

44%

19,6%

Equilibri econòmic

Pes de la construcció

% Contenció de l’ocupació

Població equivalent

Equilibri laboral

2007

2007

2007

2007

2007

2

m Sòl construït / Habitant
2005

1,53
Intensitat aigua PIB
milers de m3 2002

461,2
Governabilitat
i gestió local

% Desplaçaments laborals
intercomarcals 2007

0,84

0,27
Consum de recursos

23,2%

486,7‰
Taxa envelliment vs
creix. pob. 2007

Planificació urbanística
vs creix. pob. 2006

72,2%

1,35

Intensitat residus PIB

Intensitat energia PIB

Tn 2005

MWh 2006

14,7

185,3

0,42
Creix. habitatges /
Creix. pob. 2006

501

1,4

% Abstenció

% Energies renovables

% A21

% Accions emblemàtiques

% Potencial creix. urbà

2007

2006

2007

2007

2009

41,3%

8,46

76,9%

s.d.

183%

FEBLESES

- L’índex de motorització presenta quasi 24 vehicles més per
cada 1000 habitants que la mitjana catalana, el més baix
de les comarques gironines. Any 2007.

- Matriu territorial amb dèficit d’absorció de CO 2 amb 4,8
vegades més emissions que la seva capacitat d’absorció.
Any 2006.

- El ritme de creixement de la població major de 65 anys és
menor que el de la població en general. Any 2007.

- Només el 23,2 % del seu territori està protegit (any 2007),
i el polígon lliure de fragmentació degut a infraestructures
viàries ocupa només el 52,9% del territori (any 2006). I
una densitat viària de 340 m per km 2 .

- Situació equilibrada entre la població aturada i la població
immigrants en relció el recurs treball (44%). Any 2008.
- L’autocontenció comarcal és del 72,2%, la més alta de les
comarques gironines, pel que fa als treballadors que no
s’han de desplaçar fora de la comarca per motius laborals.
Any 2007.
- Per unitat de PIB requereix uns consum de 14,7 milers de
metres cúbics d’aigua (any 2002) dels quals quasi un 50%
prové d’ús agrícola; i de 185,3 tones de residus (any
2005), dels que un 40% es deu als residus agrícoles.
- S’assoleixen consums de 501 Megawats hora d’electricitat
per unitat de PIB, degut al pes del sector industrial que
arriba quasi al 20%. Any 2006.
- Disposa de 76,9% dels municipis amb l’agenda 21
aprovada o en procés, incloent l’agenda 21 comarcal amb
el seu propi pla de connectivitat. Any 2007.

- Els desplaçaments per motius laborals en vehicle privat
suposen el 95,1% dels treballadors i un 48,8% de la seva
població, els més elevats de les comarques gironines. Any
2007.
- La producció d’accidents té un 84,9% possibilitats de
generar-se per cada 100.000 desplaçaments. Any 2007.
- Es requereixen 18 anys de renda familiar disponible per
habitant per pagar un habitatge de 100 metres quadrats.
Any 2006.

Matrius comarcals d’avaluació de la sosteniblitat

FORTALESES

- Baix percentatge de recollida selectiva (19,6%). Any 2007.
- El pes de la construcció a la comarca és 53% més gran
que el de la mitjana catalana. Any 2007.
- Desequilibri entre la població equivalent i la població
resident degut al pes del sector turístic. Any 2007.
- L’abstenció a les eleccions municipals arriba al 41,3% de
la població, la segona més elevada de les comarques
gironines. Any 2007.
- Baixa implementació d’energies renovables (8,4%). Any
2006.
- La proporció del creixement del sòl urbanitzable previst és
del 183% del actual, la segona més elevada de les
comarques gironines després de l’Alt Empordà. Any 2006.
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REFLEXIONS PRÈVIES GLOBALS
El valor de l’Informe en la realitat actual suposa una plasmació documental de l’època de
l’opulència, com a eina de reflexió i recerca d’estratègies que ajudin a afrontar els nous temps.
Les vuit comarques analitzades en l’informe representen un 19% del territori, un 9,8% de la població, un 9% del PIB i
un 9,4% de l’ocupació de Catalunya.
El primer punt a destacar és el del valor de l’Informe en funció de la nova realitat actual. S’ha passat d’una situació de
dinàmiques econòmiques sense fre, on la construcció ha actuat com a màquina econòmica principal, amb consum de
gran quantitat de territori, generant gran quantitat de beneficis (per uns quants) i articulant un teixit productiu al seu
entorn. Actualment, la situació, és de frenada crítica de l’economia i especialment en el sector de la construcció, però
amb repercussions a la resta, provocant condicions socioeconòmiques de degradació de la qualitat de vida i el benestar
dels ciutadans i ciutadanes de les comarques.
L’informe analitza dades de diversos anys, però amb poques actualitzacions a partir de l’any 2008, i per tant la lectura
representa una imatge de l’antiga situació.
Per tant, es vol transmetre aquest Informe com un registre del potencial territorial, social i econòmic de les comarques
gironines, que fins ara s’ha explotat amb una perspectiva curta de mires; cercant el benefici immediat, l’èxit a curt termini
i sense aturar-nos a analitzar les repercussions dels costos d’aquest progrés sobre el territori i sobre les persones.
En resum, dinàmiques elevades de consums de recursos, taxes de generació de residus altes i impactes sobre el territori
considerables

Conclusions

Existeix un dèficit informacional i una gran dispersió de fonts respecte a l’organització de les
dades estadístiques.
Durant la realització dels Informes de sostenibilitat, l’OSCG ha trobat importants dificultats en l’obtenció de dades. Ens
trobem davant d’un país amb dèficit informacional respecte a la disponibilitat i transparència de dades, aquestes
presenten un grau de dispersió de les fonts excessivament elevat i l’esforç per recopilar-les suposa la part més important
del temps d’elaboració d’un treball de recerca com aquest.
També cal dir que algunes administracions són reticents a facilitar dades, particularment en l’àmbit autonòmic. En el
món local, és molt d’agrair les respostes rebudes a l’enquesta enviada. Globalment un 21,5% dels municipis i comarques
l’han retornat. Es pot valorar com un nivell baix, però si es té en compte l’escassetat de recursos amb què funcionen
més del 50% de municipis, es pot considerar un resultat satisfactori en aquesta primera edició de l’Informe.

ELS SÍNDROMES D’INSOSTENIBILITAT
Les dues velocitats econòmiques de les comarques gironines generen una concentració
d’activitat, població i intensitat energètica a parts concretes del territori.
Aquesta època de l’opulència s’ha construït sobre una diferència de ritmes de desenvolupament comarcal considerable.
Quatre comarques, el Gironès, la Selva, l’Alt i Baix Empordà, s’enduen el pes poblacional i econòmic de la regió, amb
més del 80% de la població, del PIB i dels treballadors, en un 52% del territori. D’altra banda la Garrotxa, el Pla de
l’Estany, el Ripollès i la Cerdanya són les comarques menys intenses en activitat econòmica. En canvi són les que
presenten millors valors ambientals i territorials, i amb un grau de renda familiar disponible per habitant que en alguns
casos és superior al de les comarques econòmicament més rellevants.
Aquest model de desenvolupament diferenciat repercuteix en diversos aspectes de la realitat social i ambiental de les
comarques. Alguns factors com la fragmentació dels espais naturals, la generació de residus o el consum de recursos
són dependents d’aquests ritmes de desenvolupaments diferents.
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La capacitat d’absorció de CO 2 del territori està per sota de les emissions de CO 2 generades.
S’ha comparat el volum d’emissions de CO 2 amb la capacitat d’absorció estimada dels espais naturals. El territori
presenta un dèficit d’absorció de CO 2 de quasi quatre milions de tones anuals. Tan sols dues comarques (Ripollès i
Cerdanya) presenten nivells d’emissions per sota de la capacitat natural d’absorció.

La situació geogràfica fronterera de les comarques, la vocació turística i el seu model dispers
d’urbanització, les fa víctimes de la fragmentació territorial per les infraestructures i, en
conseqüència, de la pèrdua de connectivitat ecològica.
L’índex de fragmentació de les comarques és elevat, només una comarca supera el 50% del continu territorial sense
fragmentar per vies de comunicació i/o zones urbanitzades. I existeixen 3 comarques, Selva, Gironès i Alt Empordà,
ubicades en l’eix Nord-Sud de comunicacions (també anomenat eix mediterrani) que superen els 300 m.
d’infraestructures de la xarxa bàsica i tren per quilòmetre quadrat de superfície comarcal.
L’eix mediterrani constitueix una línia artificialitzada que divideix la regió en dos grans territoris, socials, econòmics i
ecològics. És una gran barrera a escala comarcal i municipal, que impedeix la bona cohesió ecològica i paisatgística
entre els Espais d’Interès Natural de muntanya i interior, i els Espais d’Interès Natural del litoral.
Hi ha una correlació positiva entre població i fragmentació del territori. Quanta més població, més grans infraestructures
i plans urbanístics de majors dimensions. És a dir, s’accelera la divisió del paisatge en més peces i més petites.
S’encongeix la superfície d’espais oberts continus. Cal garantir que els futurs creixements i infraestructures associades
vetllin per la cohesió i connexió del territori lliure.

Adéu a les planes i les valls. Conflicte entre el territori hàbitat i el territori econòmic.

Conclusions

S’ha detectat la importància de la fragmentació pel corredor d’infraestructures Nord- Sud. El capital natural de les
comarques gironines pot patir processos de degradació genètica o inviabilitat ecològica arran de l’elevat patró de
fragmentació territorial. És clau la implementació de polítiques (com el Pla sectorial de connectors ecològics) per
restaurar les principals connexions entre espais oberts a banda i banda de les grans infraestructures.

El territori es planifica, organitza i desenvolupa en funció de paràmetres econòmics. D’una banda, com a font d’impostos,
taxes i compensacions degut a un precari finançament municipal. De l’altra, en funció d’interessos internacionals, com
a mitjà pel rendiment econòmic de la localització geoestratègica de la Demarcació de Girona (proximitat a la frontera i
el corredor internacional d’infraestructures). Ambdós aspectes han arrelat una idea de progrés basada en les
infraestructures, els polígons, el creixement urbanístic i el turisme. Les projeccions d’edificació poden augmentar un 45
% el sòl construït en 17 anys. Això vol dir que l’any 2026 l’espai construït pot ser equivalent a la suma del Cap de Creus,
el Massís de l’Albera i el PNZVG junts (més de 53.000 Ha de territori) a menys que el Pla Territorial i els Plans Directors
Urbanístics posin fre a aquestes desmesurades previsions. Cada dia es poden perdre àrees de la mida de 2 camps de
futbol de seguir el model actual de desenvolupament. A on? En especial a les planes i valls, cada cop més
artificialitzades, tal com els mapes indiquen. Diuen que cal fer de la crisi, oportunitat. La caiguda en picat de la
construcció potser serà el detonant perquè posem en funcionament noves formes de progressar més sostenibles a llarg
termini i més perdurables.

Un model urbanístic dispers, unes expectatives de creixement urbanístic desmesurades i una
dependència del vehicle privat caracteritzen el model territorial de les comarques.
El model urbanístic de les comarques gironines presenta un índex de compactació per sota dels 30 habitatges per
hectàrea urbanitzada, això vol dir que la urbanització està molt dispersa pel territori, i que cal determinar les millors
opcions per compactar el futurs usos urbans del sòl. Sobretot cal una visió supramunicipal per tal de dissenyar un bon
desenvolupament residencial i industrial que no afecti les zones prioritàries per a la connectivitat ecològica, social i
paisatgística, en especial a les 4 comarques litorals (AE, BE, GI I SE) on les projeccions urbanístiques són superiors al
50% de mitjana.
Es va calcular un creixement del 52% de la superfície construïda 1987 (13.223 Ha.) i 2002 (20.080 Ha.) i un ritme de
construcció de mitjana de 15.000 habitatges/any (només un 5% protegits). La petjada de sòl construït és gairebé
400m 2 /habitant (sense tenir en compte les infraestructures i les plantes edificades en blocs). És destacable que aquest

87

SOSTENIBILITAT A LES COMARQUES GIRONINES

volum de territori artificialitzat està profundament escampat per la regió: 1 taca edificada/16km 2 (és a dir, fent una malla
imaginària de quadrats de 4 per 4Km, cadascun tindria un element construït a l’interior); i entre aquestes, 159 en forma
de polígons industrials. Com a resultat d’aquesta onada expansiva ara hi ha 159 polígons industrials amb el moviment
de treballadors que suposa, i calen de 15 a 20 anys de renda familiar disponible total per pagar un pis de 100 m 2 .
En quant a mobilitat, les comarques gironines presenten un índex de motorització (vehicles per cada 1.000 habitants)
per sobre de la mitjana catalana i el 63% dels desplaçaments es fan amb amb transport privat. Tot i així, la major part
de comarques tenen un grau d’autocontenció per sobre del 60% (el que vol dir que més del 60% de la població treballa
a la mateixa comarca on resideix), i en conseqüència les distàncies quotidianes són curtes.
Amb tot, és significatiu que en 5 de les 8 comarques els desplaçaments ocupacionals (treballadors que surten de la
comarca per treballar més els que hi arriben procedents d’altres comarques) equivalen a més del 70% dels llocs de
treball que ofereix cadascuna, i en els casos de La Selva i el Baix Empordà aquest indicador supera el 90%. El model
d’ocupació i residència és altament ineficient. Estem parlant que cada dia es produeix un número de desplaçaments
ocupacionals major als llocs de treball de la regió. No endebades, respecte l’accidentalitat dues comarques, la Garrotxa
i el Gironès, superen el 100% de probabilitats de produir-se un accident cada 100.000 desplaçaments. Això significa un
accident cada dia al Gironès i cada 2 dies a la Garrotxa.

Conclusions

Els serveis de transport col·lectiu milloren però segueixen essent deficitaris.
Hi ha una correlació creixent entre mida de població i transport públic interurbà. Els únics municipis amb freqüències
de pas mitjanes d’1 bus per línia intermunicipal cada hora efectiva de servei (12 h aproximadament) són ciutats de més
de 20.000 habitants. Deixant a banda la línia Salt-Girona, el Gironès i l’eix Banyoles-Girona són els únics àmbits on els
autobusos passen a una freqüència mínimament efectiva per categories menors de població. En conseqüència l’índex
de motorització (vehicles per cada mil habitants) decreix només a mesura que el municipi és més gran. El Pla de
Transport de Viatgers de Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Girona sens dubte estan millorant
l’oferta. Per substituir el cotxe, però, serà necessari innovar en alternatives de mobilitat dissenyades per a l’àmbit concret
gironí. Noves fórmules basades en les TIC i carburants alternatius que siguin efectives i rendibles per escales més
reduïdes d’usuaris, car l’absència d’una xarxa ferroviària regional és lamentable. La corresponsabilitat gironina en la
problemàtica del canvi climàtic continua essent un dels grans punts febles de la regió, particularment degut a la mobilitat.

La situació d’economia en crisi pot posar en risc la convivència multicultural, per la competència
localitzada del recurs treball entre població autòctona i immigrant. També són incertes les
possibilitats de satisfacció de necessitats vitals de la gent gran que va augmentant
proporcionalment.
L’any 2008 la relació entre el total de població a l’atur i el total de població immigrada oscil·lava entre el 30% i el 50%
en quasi totes les comarques. Si les dades d’atur ja són preocupants per elles mateixes, amb la configuració multicultural
actual resultat d’un boom immigratori, augmenta el risc de conflicte per l’accés al recurs treball. Així, al Ripollès l’índex
presentat era del 99% el 2008, el que vol dir 9 persones a l’atur per cada 10 habitants d’origen estranger. Localitats
amb aquestes proporcions són allà on més cal incidir per prevenir fenòmens de risc per a la convivència.
Els valors de l’any 2006 de necessitats econòmiques ateses pels serveis socials i els maltractaments familiars estaven
majoritàriament per sota de la mitjana catalana, però les noves condicions socioeconòmiques (19% d’atur el 2009) poden
fer incrementar aquests valors. Cal afegir a aquesta circumstància una taxa de creixement de la gent gran el doble de
ràpida que l’augment de població total a les comarques del Pla de l’Estany i la Garrotxa.

Els guetos ‘guiriimmigrants’! Convivència complexa en zones on conflueix immigració del Sud i
del Nord.
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Castelló d’Empúries i Lloret de Mar acullen població immigrada del 45% i el 36% respectivament. Són dos casos
d’indrets on s’està produint simultàniament un fort procés d’establiment de residència de ciutadania de la UE i de
població de països en desenvolupament. Aquest és un tipus de situació nova, associada a l’àrea de la Costa Brava i
que desperta nous interrogants respecte l’afer de la convivència. El xoc cultural s’intensifica. Conflueixen interessos de
població que entén aquesta regió poc més que com un lloc d’oci (sovint ciutadania retirada) amb els que han arribat per
trobar-hi treball. D’una banda s’incrementa la pressió sobre els serveis municipals per atendre persones d’edat
avançada. De l’altra per famílies amb economia precària. L’impacte de la crisi sobre l’ocupació i les rendes municipals
accentua encara més la complexitat social en què es troben aquestes localitats.
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Les capacitats productives de la regió han estat excessivament dependents dels serveis i de la
construcció.
A la major part de les comarques el pes de la construcció ha superat el de la mitjana catalana i el pes del sector serveis
més el de la construcció ha estat molt per sobre del de la indústria més l’agricultura. En quatre comarques, Alt Empordà,
Baix Empordà, Cerdanya i Gironès, construcció i serveis acaparen el 85% o més dels llocs de treball. En canvi, les
comarques que tenen un major equilibri entre sectors econòmics i laborals són el Pla de l’Estany, la Garrotxa, el Ripollès
(pesos propers el 50% entre el bloc agricultura+indústria i el bloc construcció+serveis) i en menor mesura La Selva. És
important el cas de la Cerdanya, on el model de desenvolupament s’ha dirigit cap a l’especialització turística i residencial
(agricultura+indústria representen el 7% de l’ocupació i 11% del PIB que generen construcció+serveis) reproduint
patrons polèmics d’indrets costaners.

El Turisme. Conflictes i potencialitats dels sectors madurs.
A les comarques gironines, la importància i nivell de consolidació del turisme com a font d’activitat econòmica i ocupació
és indubtable. La pervivència del sector afronta, però, reptes substantius. Tan pel que fa a dinàmiques “perverses” que
atrau i alimenta: expansió de segones residències, degradació del paisatge natural i cultural, reclam de grans
infraestructures viàries, ocupació temporal poc qualificada i amb salaris baixos, etc. Com per aspectes de gestió
ambiental municipal i regional: a La Selva, l’Alt i el Baix Empordà el sobrepès en demanda de serveis (aigua, energia i
residus) ocasionat per la població turística està entre el 35 i el 58%.
El discurs de la desestacionalització i el foment de turisme de qualitat, està impulsant que el sector sigui capdavanter
en la implantació de sistemes de certificació ambiental i promoció de noves activitats de lleure actiu i cultural. Tot i així,
perdura un posicionament ambivalent de la indústria turística, que defensa a la vegada aquestes noves tendències i
l’increment del turisme massiu de “sol i platja” a partir de la competitivitat en preus.
Conclusions

Per la rellevància del turisme a la demarcació, és necessari entaular una reflexió específica amb i per el sector, de cara
a la determinació, adaptació i posada en valor d’estratègies de desenvolupament sostenible que integrin activitat
econòmica i qualitat socioterritorial.

Els municipis de menys de 1.000 habitants de La Cerdanya i el Ripollès, el nou destí de les
segones i terceres residències.
Al Pirineu ha arribat l’era del totxo sobretot als pobles més petits. A La Cerdanya i El Ripollès ja tenen més cases que
habitants: 1,72 i 1,36 habitatges per habitant; índex semblant a Castelló d’Empúries o Platja d’Aro. És hora que el turisme
sigui font de riquesa a partir d’altres patrons d’ocupació territorial. No només pel paisatge, sinó també per eficiència
ambiental de l’economia. Quan més compacte és un assentament més econòmic en l’ús de l’aigua, l’energia i les
necessitats de mobilitat, però també més econòmic en gestió municipal (costos de la recollida de residus, manteniments
de les xarxes d’aigua potable i clavegueram, serveis d’atenció social i policia, etc) perquè tot és més proper.

Pobles petits en extinció. La població de pagès envelleix, les polítiques agràries tampoc faciliten
l’entrada de joves al sector, i l’accés a l’habitatge rural és molt difícil.
Els municipis de menys de 1.000 habitants són els que menor augment de població han experimentat entre 1996 i 2007.
Alhora encapçalen l’índex de població major de 65 anys, i són els únics on l’activitat agrària encara té un cert pes (7%
dels treballadors i >10% de les empreses). Els estudis (veure 1r Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines,
2007 ) indiquen que la mitjana del cap d’explotació agropecuari està per sobre dels 50 anys i els de sota dels 35 anys
no superen el 7%. Les dificultats dels joves per accedir a l’activitat són moltes, especialment de tipus econòmic. D’una
banda l’adquisició de quotes de producció, de l’altra les magnituds d’inversió necessàries, però també el preu i les
opcions d’habitatge rural. Molts masos es tanquen i acaben per caure. Els que es venen o lloguen són per al mercat de
segones residències, a l’abast cada dia de més pocs.

La descentralització residencial es dirigeix cap els municipis de menys de 5.000 habitants.
Fins la dècada passada els creixements es van concentrar a la costa i ciutats grans. Entre 1996 i 2007 allà on més ha
augmentat la població ha estat als municipis de 5.000 a 10.000 habitants. En conseqüència, a l’interior “tothom” s’ha
dedicat a la construcció i ara l’interrogant és si es podran generar sectors d’ocupació per substituïr-la.
Les projeccions urbanístiques traslladen el fenomen residencial als pobles de 1.000 a 5.000 habitants a les 4 comarques
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orientals, que poden multiplicar per 2, i en alguns gairebé per 3, el seu sòl urbà. S’escampa pel territori el model de
casa unifamiliar i casa aparellada. Mentrestant, internacionalment es copia el model urbanístic compacte del mediterrani
per ser eficient en ús del sòl, en fomentar la convivència i el comerç, en minimitzar les necessitats de transport privat i
per promoure l’estalvi energètic.

L’expansió residencial de la Regió Metropolitana de Barcelona es consolida a la Plana i el Sud
de La Selva.
Els municipis de La Selva, Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Vidreres i Tossa de Mar, han crescut entre el 25%
i el 43% durant el període 1996-2007. Això es coneix com l’expansió de la Regió Metropolitana de Barcelona. És a dir,
àmbit d’establiment de residència de famílies d’origen metropolità, zona a la qual continuen lligades per motius laborals.
L’afirmació es constata amb els creixements de Blanes (52%) i Lloret de Mar (20%). Des de l’òptica de la sostenibilitat
cal contemplar el fenomen des de la integració social. L’alta densitat d’urbanitzacions aïllades de la zona, és propícia a
la conformació de comunitats desvinculades de la realitat municipal. Sortosament la Generalitat impulsa un programa
pilot que té a Maçanet de la Selva un dels sectors de desenvolupament.

Ineficiència ambiental de l’economia gironina.

Conclusions

El sòl construït per habitant, el consum d’aigua i energia i la producció de residus per unitat de PIB (1 milió d’€) són els
factors emprats per avaluar l’eficiència ambiental de l’economia gironina. Les comarques turístiques i agràries són les
que major grau d’ineficiència presenten. Alt Empordà, Baixa Empordà, Cerdanya i Selva pel que fa a consum de sòl. Alt
Empordà, Baix Empordà i Pla de l’Estany en consum d’aigua. Alt Empordà, Cerdanya, Pla de l’Estany i Ripollès en quant
generació de residus. Garrotxa destaca també en residus i consum d’electricitat. I en energia també La Selva.
Addicionalment val a dir que les comarques del Baix Empordà, la Cerdanya i la Garrotxa el 2006 va experimentar
expansions residencial a un ritme entre 3 i 5 vegades per damunt del seu increment de població.
En la relació presentada tenim dos tipus de caràcters econòmics principalment, i que poden coexistir en una mateixa
comarca. D’una banda el turístic: Alt Empordà, Baix Empordà, Cerdanya i Selva. De l’altra l’agrari: Alt Empordà, Baix
Empordà, Pla d l’Estany i Ripollès. El primer es remarca per l’elevat consum de sòl i ritme de construcció d’habitatges.
El grup agrari destaca pel consum d’aigua i la generació de residus. Paràmetres elevats d’aigua i residus també són
propis de comarques turístiques, però en l’àmbit domèstic i dels serveis. Quan s’agrega aigua de regadiu i residus
agroramaders es detecta clarament com el sector primari és molt intensiu en aquests factors. Finalment hi ha un grup
industrial, caracteritzat particularment per la despesa energètica liderat per la Garrotxa i la Selva, i en menor mesura
per Pla de l’Estany i Ripollès.
La comprensió d’allà on es donen els focus d’ineficiència ambiental de l’economia no ha de ser entès com una
desqualificació dels sectors assenyalats, sinó com un primer pas, necessari, per abordar estratègies d’optimització
sectorials i les zones geogràfiques més oportunes per dur-les a terme. D’altra banda ens sembla important remarcar
que l’impacte ambiental dels sectors econòmics, té bona part de causa en les lògiques d’economia d’escala en les quals
estan immersos, aspecte particularment preocupant en el sector primari cada cop més desproveït de relleu generacional
i més concentrat en poques i grans explotacions i agroindústries. La recuperació de viabilitat econòmica d’explotacions
agropecuàries de dimensió “familiar” és un pas bàsic per nous escenaris ecoeficients del sector.
Pel que fa a la generació d’electricitat amb fonts renovables, la comarca que més productora és el Ripollès amb un 82%,
en aquest cas amb energia hidroelèctrica. El Gironès i el Pla de l’Estany registren nivells del 30,9% i el 26,2%
respectivament, amb cogeneració, tractament de residus i energia solar. La resta estan per sota del 10%.

La participació a les eleccions municipals ha anat perdent pes any rere any.
Hi ha una correlació positiva entre la mida de població i el percentatge d’abstenció. Varia del 22% al 43% entre les
localitats de menys de 1.000 habitants a les ciutats més grans de 20.000 habitants. Així mateix s’observa que des de
1979 s’ha donat un augment progressiu del desinterès social en votar, passant d’un 31% a gairebé un 40% el 2007 a
nivell de tota la Demarcació. Cal reflexionar sobre aquest fet. Alguns municipis voregen el 50% (Girona, Salt i Blanes).
Lloret de Mar supera aquest llindar. Cal evitar que es pugui qüestionar la legitimitat dels governs locals, potenciant la
implicació social en els afers comunitaris. Les Agendes 21 Locals en implantació a un 83% dels municipis poden ser un
bon instrument, sempre i quan se’ls doni protagonisme en l’acció municipal.
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Les Agendes 21 estan extensivament desenvolupades a totes les comarques, menys a la
Cerdanya, però no presenten una correlació significativa amb la sostenibilitat de les mateixes,
depenent aquesta d’altres factors més lligats al desenvolupament econòmic i jurídic.
La dinàmica econòmica condiciona molt més la sostenibilitat del territori que els processos de sostenibilitat local com
l’Agenda 21. D’altra banda podem veure com s’ha experimentat una millora en la gestió ambiental en àmbits com la
recollida selectiva, o el tractament de les aigës, per la implementació de normes de rang europeu les quals són d’obligat
compliment. No obstant, un cop completada l’expansió de les A21, s’obre un període per comprovar l’efectivitat o no
d’aquesta eina en la governança i la gestió local. Cal assenylar, però, que cap institució de rang superior al Consell
Comarcal ha promogut l’adopció de l’Agenda 21 pròpia.

Precarietat institucional per a l’administració de la sostenibilitat.
Hi ha una correlació inversa entre número d’habitants i quantitat i superfície dels municipis. Els pobles de menys de
1.000 habitants representen el 61% del total i gestionen el 52% del territori, amb un 8% de la població i un 11% del
pressupostos de les corporacions locals. Els municipis de més de 20.000 habitants abasten sols un 3% de la superfície
de la demarcació, mentre sumen el 44% de la població i el 36% dels pressupostos. Si a la categoria de menys de 1.000
habitants hi sumem la de 1.000 a 5.000 trobem que les asimetries de tipus territorial encara es fan més pronunciades.
En conjunt suposen el 87% de les poblacions administrant un 81% del territori, però només amb un 27% de la població
i un 28% dels diners municipals. Cal plantejar mecanismes perquè les localitats petites siguin compensades per part de
les més grans i potents, atesos els serveis econòmics, ecològics i socials de la gran quantitat de natura que les primeres
administren; per exemple l’absorció d’emissions de CO2.

ELS POTENCIALS DE SOSTENIBILITAT

La crisi ha frenat el procés constructiu a les comarques i encara que ha generat pèrdues de llocs de treball importants,
suposa una limitació potent en el creixement urbanístic, i enguany aquesta activitat ha assolit el grau d’ocupació que
tenia l’any 2001. Creiem que les potencialitats de les comarques i la cooperació institucional amb els sectors productius
més sostenibles i els agents socials, poden generar nous filons d’ocupació més estables i de menys impacte sobre el
territori i el medi ambient.

Conclusions

La crisi es pot entendre com una oportunitat d’aplicar polítiques de sostenibilitat

Els Plans Territorials plantegen la concentració de població a les zones més urbanitzades;
juntament amb les agendes 21, poden ser instruments que incrementin la protecció del sòl i
promoguin un altre model de desenvolupament més sostenible
Encara que les comarques estan organitzades territorialment de manera dispersa, el sòl urbanitzat més l’urbanitzable
no supera el 20% del territori a totes les comarques. La comarca amb una proporció més gran de sòl urbanitzable és el
Baix Empordà amb una proporció del 18%. D’altra banda els plans urbanístics territorials incrementen el grau de
protecció de sòl rústic i concentren els creixements en les àrees més urbanitzades. Aquests plans estan desenvolupats
o en procés a l’Empordà, la Garrotxa, l’àrea urbana de Figueres, Girona i Banyoles i al Sistema Costaner. S’acaba
d’iniciar la tramitació del Pla Territorial de les Comarques Gironines. Malauradament, pequen de manca d’instruments
de participació realment oberts i inclusius, motiu pel qual són objecte de conflicte amb els grups de defensa del territori.
A banda, cal destacar que les Agendes 21 estan presents majoritàriament en tot el territori, però cal incrementar la seva
prioritat i el seu pes funcional en el planejament local i en els plans d’actuació municipals.

Podríem desenvolupar sistemes de transport públic imaginatius i a mida del nostre model
territorial?
Iniciatives públiques com la creació de l’Autotitat Territorial de la Mobilitat de Girona i alguns plantejaments de transport
públic previstos al Pacte de Mobilitat, com el tramvia de l’Aeroport a Flaçà, poden millorar la connectivitat pública entre
els nuclis de les comarques, però cal que els dirigents canviïn les prioritats en el model de mobilitat, ja que actualment
les inversions en infraestructures prioritzen els desdoblament de les carreteres per sobre de les actuacions de millora
ferroviària o d’altres sistemes de transport públic inter-municipal.
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Els recursos naturals i la biodiversitat suposen un capital de sostenibilitat per a les nostres
comarques.
La diversitat paisatgística i de relleu de les nostres comarques, que van des dels pics de 3.000 metres dels Pirineus
fins les planes agrícoles costaneres, generen un capital natural i de biodiversitat que no ha estat suficientment valorat,
i que es capaç de proporcionar economies sostenibles a les nostres poblacions. Creiem que cal un canvi en el
finançament local que tingui en compte els serveis naturals que proporcionen aquests territoris i compensi
econòmicament els municipis per la seva conservació. D’aquesta manera es facilitaria la gestió sostenible de municipis
grans en superfície però pocs poblats, però amb una riquesa natural considerable. Un turisme sostenible i responsable
pot ser una alternativa de desenvolupament econòmic viable i perdurable.

La capacitat productiva, ocupacional i exportadora de la indústria agroalimentària és encara un
sector en creixement a les comarques.
El pool de la indústria agroalimentària ha estat un dels que ha experimentat creixements en treballadors i en exportacions
en mig de la crisi actual. Existeix una superfície important a les comarques, que varia en funció de cada comarca,
dedicada als cultius agrícoles i ramaders, una gran part d’aquesta dedicada al cereal. Les imposicions dels mercats
globals fan que siguin cada cop menys explotacions però més grans. Noves iniciatives que minimitzen els costos dels
intermediaris i incrementin la renda dels pagesos, poden apropar aquestes activitats a la societat, millorant el grau de
seguretat alimentària de la població i la conservació dels espais rurals que realitzen aquests sectors.

Conclusions

La reducció en alguns consums i l’increment del reciclatge poden millorar la petjada ecològica
de les comarques.
Encara que els increments en el consum energètic de les comarques ha estat considerable del 2001 al 2006, el consum
d’aigua domèstica i la producció de residus no ha experimentat un increment similar i a la vegada el reciclatge ha
experimentat creixements importants. Calen polítiques públiques de col·laboració intermunicipal que redueixin els costos
de la gestió dels residus, i que mitjançant economies d’escala potenciïn la viabilitat en la gestió d’aquestos. Iniciatives
com explotacions mancomunades de deixalleries o la creació d’una Borsa Gironina de Subproductes podrien fer
d’aquests sectors actualment deficitaris i costosos, sectors de desenvolupament econòmic local.

El capital natural de les comarques podria fer-les autosuficients en la producció energètica
renovable
Un territori amb alts nivells de producció de biomassa, tant forestal com la que es deriva de les explotacions ramaderes,
amb un grau d’insolació important i un potencial eòlic considerable, podria assolir l’autosuficiència energètica amb fonts
renovables. Cal un Pla Energètic de Renovables de les Comarques Gironines, consensuat socialment, per compatibilitzar
la producció energètica amb la conservació dels espais naturals i del paisatge. I avançar en compromisos de les
institucions locals en producció energètica local i reducció d’emissions de CO 2 . La creació d’autoritats comarcals de
l’energia podria facilitar aquest procés d’autoabastiment energètic.

El capital hídric de les comarques ens converteix en un territori privilegiat
El règim hídric gironí podria ser suficient per les necessitats, sinó fóra per demandes sectorials poc racionals (turisme
i agrícultura) i pel cabal del Ter transvasat a Barcelona. Per això, la majoria de rius baixen secs o, crònicament, per
sota del cabal ecològic. Cal una transformació cap a l’ecoeficiència hídrica agrícola, destinar recrusos en consciènciació
i estalvi a la Costa, i insistir en el retorn de l’aigua de Ter per recuperar uns ecosistemes aquàtics i fluvials de qualitat,
i estar al nivell del que marca la Directiva Europea Marc de l’Aigua. En àrees concretes del litoral potser cal parlar de
dessalinització.

La diversitat social de les comarques podria convertir-se en una font d’iniciatives econòmiques
singulars, si s’entenen la immigració i les noves cultures com una font de riquesa.
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La immigració s’ha entès massa vegades com un element disruptiu de la convivència social en municipis poc acostumats
a rebre població estrangera. Canviar la perspectiva social d’aquest fenomen implica una tasca de pedagogia social que
ha de començar pels mateixos dirigents locals. La riquesa lingüística i cultural dels nouvinguts no es valora com un
capital social a considerar. El que es podria entendre com una oportunitat, es percep com amenaça. Calen polítiques
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integradores i de facilitació de l’intercanvi cultural mutu i el coneixement social recíproc. La barreja cultural a Catalunya
durant la nostra historia sempre ha estat un factor de desenvolupament econòmic, cultural i social.

La capacitat associativa per a la defensa del territori pot facilitar la participació social per una
gestió pública més consensuada i participativa.
L’índex d’associacionisme ambiental de les comarques és superior al de la resta de Catalunya. Aquest fenomen social
per a la protecció del territori ens diu que existeixen col·lectius que volen participar en la seva gestió i en la presa de
decisions de les polítiques públiques. Com en el fenomen migratori, es considera aquest potencial més com amenaça
que com oportunitat (Cultura del No). Cal establir marcs de diàlegs i de consens de polítiques que afecten al nostre
territori, a l’economia i a les persones. Una política oberta i participativa pot fer que aquest potencial associatiu es
converteixi en un factor de desenvolupament i de coresponsabilització de la ciutadania en la cura de l’entorn i de la
millora de la qualitat de vida de les comarques.

Les institucions públiques per a la sostenibilitat a les comarques es podrien convertir en el motor
d’aplicació modèlic de l’Estratègia Catalana de Sostenibilitat en el territori.
Institucions com el CILMA, en col·laboració amb la Delegació Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge,
tenint en compte el potencial associatiu, acadèmic i professional existent, ens podrien convertir en líders institucionals
en l’aplicació de l’Estratègia Catalana de Sostenibilitat a les comarques. Fent d’aquesta un model d’aplicació real de
projectes de sostenibilitat en tots els àmbits de la societat i de l’economia, exemplar a Catalunya. La creació d’un Consell
de Sostenibilitat de les Comarques Gironines participat per agents institucionals, acadèmics, socials i econòmics podria
ser una manera de generar un consens ampli que permetés l’aplicació d’aquest procés d’una manera socialment
transformadora, fugint del maquillatge polític en que masses vegades acaben aquestes iniciatives.
Conclusions

Major Urbanitat, major eficiència! L’estructuració i rehabilitació urbana augmenta l’eficiència
ambiental i social.
Els paràmetres de petjada ecològica (consum d’aigua i energia, generació de residus, mobilitat i consum de sòl) milloren
en consonància amb l’augment de mida de les poblacions. El mateix succeeix amb els pressupostos per habitant. Com
més gran la població menor la proporció d’€/hab, de manera que menys recursos per càpita donen serveis a una quantitat
més gran de població. Ambdós aspectes són l’oportunitat positiva de la descentralització de població que està vivint la
regió, sempre i quan prevalgui un patró urbanístic compacte que respecti els models arquitectònics històrics. Així, les
localitats que més població han atret els darrers anys (municipis entre 5.000 i 10.000 hab) entren en un nou estadi, en
el qual és d’esperar que s’incrementi l’eficiència dels seus consums ambientals. Les noves polítiques de recentralització
per a la reforma de centres urbans (Llei de barris) ajudaran a millorar encara més la petjada ecològica de cascos urbans
consolidats.

Una regió-ciutat! L’elevada inter-relació i proximitat de nuclis són idonis pel desenvolupament
en xarxa.
Els assentaments humans i industrials es reparteixen a una mitjana d’1 cada 4 per 4 km. Estan molt a prop. Això explica
l’elevat nivell de relació socioeconòmica i laboral entre municipis; les anomenades àrees de cohesió (conjunt de
municipis entre els quals hi ha uns fluxos d’ocupació diaris de com a mínim el 15% de la població). Des d’aquesta òptica,
els nuclis són barris i les vies de comunicació camins o carrers per arribar-hi. La restricció organitzativa als àmbits
administratius (municipis i comarques) i la carència d’una visió de regió urbana encareixen la gestió de serveis (mobilitat,
residus, equipaments, educació, habitatge) d’aquesta nova realitat. Els “carrers”, a més, apareixen cada dia més “bruts”.
Enlloc de ser el trajecte monumental (pel paisatge) fins a la “plaça” o al “barri veí” (allà on tenen lloc les activitats), són
el lloc ideal per posar tot allò que no queda bé a l’àmbit estrictament urbà (naus, benzineres, dipòsits, aparcaments de
camions, activitats il·lícites). Amb l’elevat nivell de renda de la Demarcació i la convicció de la Generalitat a impulsar el
Planejament supra-municipal (Plans Directors, i Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines) hi ha una gran ocasió
per innovar en l’organització i gestió de béns (el territori i la indústria per exemple) i serveis (amb mancomunitats,
consorcis, etc.).
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Els nuclis rurals assoleixen taxes de consum d’aigua, residus, energia i mobilitat lleugerament
superiors els majors, però alhora preserven un alt potencial d’autoabastiment.
Els paràmetres de petjada ecològica individuals són lleugerament superiors als municipis més petits. Això és lògic atès
que són localitats disseminades, i per tant hi ha major necessitat de desplaçament en vehicle privat, l’aigua de xarxa
s’empra per usos agraris (horts i aviram), l’energia es consumeix en masos grans aïllats. La diferència és poc apreciable,
però és oportú plantejar actuacions per incrementar l’estalvi i l’eficiència, ja que esforços relativament petits poden
donar resultats rellevants en aquests municipis. Alhora, els municipis de menys de 1.000 habitants són els que tenen
major potencial per ser autosuficients. L’auto producció d’aliments i l’auto abastiment de recursos energètics (llenya) o
aigua (cisternes, pous) encara és molt comú. Les possibilitats d’aquestes poblacions de desenvolupar economies
endògenes (de cicle tancat, producció i consum al mateix municipi) és molt alta, atès que disposen d’elevats recursos
naturals i poca població a qui servir.

Els més petits, els més participatius! Els nivells d’abstenció són els més baixos als nuclis de
menys de 1.000 habitants.
La participació és quelcom que escapa les convencions a les localitats reduïdes; és una qüestió quotidiana. La
identificació ciutadana amb el territori és més forta que a les ciutats. Per això, la participació en les eleccions municipals
és superior el 78% de mitjana. L’impuls de projectes amb la comunitat en aquests municipis té més possibilitats d’èxit.

Conclusions

Amb menys petroli podem! Potencialitats inherents per a la sostenibilitat regional.
Quelcom molt avantatjós de les comarques gironines respecte altres àmbits territorials és la seva fertilitat territorial i la
densitat de nuclis petits i mitjans. El tipus d’entorn (69% forestal, 26% conreus) de clima i de pluviometria, fan que sigui
una regió propícia a la producció agropecuària de qualitat. També per a l’explotació dels recursos energètics renovables
(sol, vent, aigua, biomassa) per a la producció d’electricitat i/o calor. D’altra banda té una població global relativament
baixa (en comparació al conjunt de Catalunya i a la RMB en particular) però amb localitats mitjanes (>10.000hab) i grans
(>20.000hab) a tot arreu (excepte La Cerdanya).
Hi ha una alta potencialitat per desenvolupar formes endògenes d’economia.
És a dir, fomentar que la regió s’autoabasteixi de recursos propis renovables i minimitzi les necessitats d’importar
productes de benestar bàsics. Tal com és obvi que l’aigua que tenim és l’aigua que podem emprar, amb la producció
d’aliments i recursos energètics s’hauria de seguir la mateixa fórmula, per un desenvolupament a llarg termini de la
qualitat de vida.
Fer que l’economia sigui el menys depenent possible del petroli és el primer pas. Aquest recurs contaminant i d’origen
llunyà està en declivi i s’encarirà. Tard o d’hora serà necessari deixar-lo de banda, malgrat avui és el motiu pel qual el
mercat global és més econòmic que el local. Hi ha, per tant, ponts a construir entre pobles i ciutats. Ponts per abastir
la regió de productes de qualitat, recursos primaris i treball estable. Opcions socioeconòmiques que poden optimitzar
les garanties de preservació social del benestar, tot i que la macroeconomia estigui en crisi.
Els resultats d’aquest estudi demostren que la sostenibilitat és un factor de progrés que depèn de les institucions, de la
governança (recollida selectiva, consum d’aigua, protecció del medi natural, Agenda 21 Local...). Avancem en aquest
camí perquè cada dia són més les lleis europees que ens diuen que hem de planificar el desenvolupament així.
Internacionalment es té clar que és una necessitat per l’evolució satisfactòria de la societat humana en general.
Podem i devem dependre menys de tot allò que aparentment ens aporta ser regió fronterera, turística i d’infraestructures.
Els municipis i comarques de Girona han de fer-se solucions a mida. Més pensades en funció del número d’habitants
que té, dels recursos que aquests requereixen i de les possibilitats de produir-los amb fonts locals. Tot això no és
incompatible amb participar a l’economia global. És pensar i fer en clau local allò que es pot; i que no són més que
derivades dels enunciats mundials de progrés just, solidari i ambientalment sostenible.
En qualsevol cas la globalització no s’aturarà, i seguirà basant-se en el màxim benefici al mínim cost. La localització de
les comarques gironines tampoc serà diferent però. Per tant, les oportunitats continuaran. Però millor si aprenem a
governar-les segons els nostres interessos, o, si més no, que aquestes es governin prioritzant el benestar de la regió.
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7
GLOSSARI:
ACA: Agència Catalana de l’Aigua
ARC: Agència de residus de Catalunya
CADS: Consell Assessor per el Desenvolupament
Sostenible
CILMA: Consell d’Iniciatives Locals per el Medi Ambient de
les Comarques de Girona
DMAH: Departament de Medi Ambient i Habitatge
DPTOP: Departament de Política Territorial i Obres
Públiques
GENCAT: Generalitat de Catalunya
ICAEN: Institut Català de l’Energia
IDESCAT: Institut d’Estadística de Catalunya
UdG: Universitat de Girona
FONTS DE LES DADES:

ICAEN:
- Consums totals MWh
- Consums per sectors MWh (no tots els municipis)
ACA:
- Consums per sectors m 3 (excepte agrari)
ARC:
- Producció de residus municipals Tn
- Producció (Tn) i percentatge de residus municipals
seleccionats
CAJA ESPAÑA:
- Superfície urbana
- Superfície rústica
- Pressupost de les entitats locals
- Liquidacions de pressupost de les entitats locals
OBSERVATORI DEL TREBALL, Departament de Treball de
la Generalitat:
- Nombre de treballadors
- Nombre de treballadors per sectors
- Nombre de treballadors en comtes de cotització de més
de 50 treballadors
- Nombre de comtes de cotització

DMAH:
- Habitatges iniciats per municipis
- Parcs Naturals, EIN’s, Xarxa Natura 2000
- Empreses EMAS, ISO 14001, CCPAE
- Mitjanes de producció de residus a Catalunya i mètode
de càlcul població equivalent
AJUNTAMENTS:
- Superfície de casc urbà amb Zona 30 o prioritat de
trànsit invertida
- Carrils bici urbans i interurbans
- Nombre de places en llars d’infants
- Regidoria de participació, Pla de participació
- Nombre de actes amb participació, i assistents
- Disponibilitat i nombre d’accions executades de
l’Agenda 21
- Accions emblemàtiques de sostenibilitat
- *més informacions requerides als formularis municipals.
INFORMACIÓ SIG:
- Mapa de cobertes del CREAF v.1. 2001.
- Bases cartogràfiques del DMAiH i del DPTOP (capa
simplificada de planejament municipal 1:50.000)
- Capa d’infraestructures topogràfic 1:50.000 v3.1 ICC;
límits municipals 1:50.000 ICC; i simplificada del
planejament municipal 1:50.000 DPTOP.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:
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IDESCAT:
- Padró municipal d’habitants
- Població per sexes
- Piràmides d’edats
- Població segons nacionalitat
- Població de 16 anys i més per relació amb l’activitat
- Població per relació amb l’activitat, nivell d’instrucció.
Població>=16 anys
- Habitatges per tipus, Cens d’habitatges
- Localització de l’ocupació
- Ocupats per grans sectors d’activitats (CCAE93).
Població>=16 anys
- Parc de vehícles, per tipus.
- Parc de vehícles, índex de motorització
- Eleccions municipals dades generals

BIBLIOGRAFIA

PLANS I PROGRAMES:
- Avantprojecte de Pla Territorial de les Comarques
Gironines (2009). DPTOP. GENCAT
- Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (2004).
DPTOP. GENCAT
- Informe de seguiment (2006) del Pla de l’Energia de
Catalunya (2006-2015) . ICAEN, Departament d’Economia i
finances. GENCAT.
- PALS aprovats dels municipis i comarques gironins.
- Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015. ICAEN,
Departament d’Economia i finances. GENCAT.
- Pla Estratègic de Tractament de Residus en l’àmbit del
Gironès, dins la zona d’influència de la ciutat de Girona
(PERG). Agència de Residus de Catalunya, Diputació de
Girona, Consell Comarcal Gironès i Ajuntament de Girona.
2006.
INFORMES I ESTUDIS:
- Anuari territorial de Catalunya 2005. Barcelona. Societat
Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT), 2006
- Anuari Econòmic Comarcal. Caixa Catalunya.
- Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de les
Comarques Gironines. Girona: Associació Naturalistes de
Girona (ANG), 2009.
- Diagnosi d’espais connectors de la demarcació de Girona,
Girona. Arvensis, per encàrrec de la Diputació de Girona.

95

SOSTENIBILITAT A LES COMARQUES GIRONINES

- Els serveis per a la salut mirant cap al futur. Avantprojecte
del mapa sociosanitari i de salut pública (2007).
Departament de Salut, GENCAT.

- Mesures i accions per a la mitigació del canvi climàtic.
Recull d’experiències europees i internacionals. Convenció
catalana del canvi climàtic, 2008.

- Estudis d’Economia de la Salut (2006). Direcció General
de Planificació i Avaluació,
Departament de Salut.
Generalitat de Catalunya

- Mitigació i adaptació local al canvi climàtic. Catàleg de
propostes. Col•lecció Documents de Treball, Sèrie Medi
Ambient 2. Diputació de Barcelona, 2008.

- Estudi de permeabilitat del corredor d’infrastructures (TGV
/ AP-7 / A-2 / Ferrocarril) de les comarques gironines.
CILMA, 2005.

- Patrimonio natural, cultural y paisajístico. Claves para la
sostenibilidad territorial. Observatorio de la Sostenibilidad
en España, 2008

- Informe Bruntland . Comissió Mundial sobre Medi Ambient
i Desenvolupament, 1987.

- Percepció pública i política del canvi climàtic a Catalunya.
Tàbara J. Documents de recerca 14. CADS, 2008.

- Informe de Sostenibilitat de les Comarques Gironines.
Observatori de Sostenibilitat de les Comarques Gironines,
2007. Associació Centre per a la Sostenibilitat Territorial.

- Protegits, de dret o de fet? Primera avaluació del sistema
d’espais naturals protegits de Catalunya. Mallarach, J.M., et
al. ICHN, 2008.

- Informe de Sostenibilitat municipal i comarcal 2008.
Observatori de Sostenibilitat de les Comarques Gironines,
2008. Associació Centre - Informe sobre l’estat del medi
natural a Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua, 2005

- Sostenibilidad en España 2008. Observatorio de la
Sostenibilidad en España.

Bibliografia

- Informe sobre l’índex de Desenvolupament Humà, Càtedra
Unesco en Desenvolupament Humà Sostenible de la UdG,
2008.
- Mesures correctores als traçats del TAV, AP7 i A2. CILMA,
2009. Póster.
- Proposta de traçat i mesures correctores de l’ampliació
d’autopista AP7 (tram: Maçanet de la Selva-La Jonquera) i
de la implantació de l’Autovia A2 (tram: Blanes-La
Jonquera). CILMA, 2007.
LLIBRES DE TEXT:
- 34 Kg de CO 2. Solanas, T., Calatayud D. i Claret C. DMAH,
2009.
- Canvi climàtic i crisis energètica: solucions comunes.
Capdevila, L., Gómez, A. i Gómez D. Papers de
Sostenibilitat CADS 13/2009. CADS, 2009
- El PEIN , cinc anys després : balanç i perspectives. Pintó
i Vila (Eds.). UNIVERSITAT DE GIRONA, 1998.
- Estratègia revisada de la Unió Europea per a un
desenvolupament sostenible. Papers de Sostenibilitat CADS
14/2009. CADS, 2009.
- Guía de la red de observatorios de sostenibilidad.
Observatorio de Sostenibilidad en España, 2009.

96

- Sostenibilitat i educació.
Sostenibilitat UPC, 2009.

Càtedra

UNESCO

de

España, 2008.
- Transición hacia la coevolución global Jiménez Herrero.
Desarrollo Sostenible. Editorial Pirámide, Madrid, 2000
- Ús de l’Energi a Catalunya. Anàlisi del Metabolisme
Energètic de l’Economia Catalana (AMEEC). Ramos-Martín,
J. Informes del CADS 8. CADS, 2009.
ARTICLES CIENTÍFICS:
- Alessa, L., Kliskeya, A., Brown, G., 2008. Social–ecological
hotspots mapping: A spatial approach for identifying coupled
social–ecological space. Landscape and Urban Plann., 85,
27–39
- Brener, J. 2007. Valuation of ecosystem services in the
Catalan coastal zone. Laboratori d’Enginyeria Marítima
UPC.
- Carrera, E. i Germain, J. 2002. Contextualització històrica
i conceptualització general de l`Agenda 21. Revista
Sostenible? Cátedra UNESCO, UPC.
- Castañer, M.; Gutiérrez, O.; Vicente, J. Mobilitat laboral i
àrees de cohesió a Catalunya 2001 (2005). Documents
Científico-Tècnic

- Informe CONAMA 2006. Los retos del desarrollo sostenible
en España. CONAMA, 2006.

- Marulla, J., Pinob, J., Mallarach, J.M. i Cordobillaa, M.J.
2006. A Land Suitability Index for Strategic Environmental
Assessment in metropolitan areas. Landscape and Urban
Planning, Volume 81, Issue 3, 20.

- Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives. Plecs de
paisatge; eines 1. Observatori del paisatge de Catalunya,
2009.

- Rees, William E. 1992. Ecological footprints and
appropriated carrying capacity: what urban economics
leaves out" Environment and Urbanisation 4 (2): 121–130.

- La futura llei d’espais agraris de Catalunya. Jornades de
reflexió, participació i debat. Agroterritori, 2008.

- Wackernagel, M. (1994), Ecological Footprint and
Appropriated Carrying Capacity: A Tool for Planning Toward
Sustainability. Ph.D. Thesis, School of Community and
Regional Planning. The University of British Columbia.
Vancouver, Canada.

- La futura llei de biodiversitat patrimoni natural. Jornades
de reflexió, participació i debat. UdG, 2005.

B a l a n ç d e s p r é s d e 1 0 a n y s d ’A g e n d e s 2 1 L o c a l s - P A L S

PÀGINES WEB:
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DMAH: http://mediambient.gencat.net
DPTOP: www.gencat.cat/ptop
European Chemical Industry Council (CEFIC): www.cefic.be
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Agullana
Aiguaviva
Albanyà
Albons
el Far d'Empordà
Alp
Amer
Anglès
Arbúcies
Argelaguer
l'Armentera
Avinyonet de Puigventós
Begur
la Vajol
Banyoles
Bàscara
Bellcaire d'Empordà
Besalú
Bescanó
Beuda
la Bisbal d'Empordà
Blanes
Bolvir
Bordils
Borrassà
Breda
Brunyola
Boadella d'Empordà
Cabanes
Cabanelles
Cadaqués
Caldes de Malavella
Calonge
Camós
Campdevànol
Campelles
Campllong
Camprodon

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Canet d'Adri
Cantallops
Capmany
Queralbs
Cassà de la Selva
Castellfollit de la Roca
Castelló d'Empúries
Castell - Platja d'Aro
Celrà
Cervià de Ter
Cistella
Siurana
Colera
Colomers
Cornellà del Terri
Corçà
Crespià
Darnius
Das
l'Escala
Espinelves
Espolla
Esponellà
Figueres
Flaçà
Foixà
Fontanals de Cerdanya
Fontanilles
Fontcoberta
Fornells de la Selva
Fortià
Garrigàs
Garrigoles
Garriguella
Ger
Girona
Gombrèn
Gualta
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Guils de Cerdanya
Hostalric
Isòvol
Jafre
la Jonquera
Juià
Lladó
Llagostera
Llambilles
Llanars
Llançà
Llers
Llívia
Lloret de Mar
les Llosses
Madremanya
Maià de Montcal
Meranges
Masarac
Massanes
Maçanet de Cabrenys
Maçanet de la Selva
Mieres
Mollet de Peralada
Molló
Montagut
Mont-ras
Navata
Ogassa
Olot
Ordis
Osor
Palafrugell
Palamós
Palau de Santa Eulàlia
Palau-saverdera
Palau-sator
Palol de Revardit

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Pals
Pardines
Parlavà
Pau
Pedret i Marzà
la Pera
Peralada
les Planes d'Hostoles
Planoles
Pont de Molins
Pontós
Porqueres
Portbou
les Preses
el Port de la Selva
Puigcerdà
Quart
Rabós
Regencós
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Ripoll
Riudarenes
Riudaura
Riudellots de la Selva
Riumors
Roses
Rupià
Sales de Llierca
Salt
Sant Andreu Salou
Sant Climent Sescebes
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Pallerols
Sant Ferriol
Sant Gregori
Sant Hilari Sacalm

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Sant Jaume de Llierca
Sant Jordi Desvalls
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan de Mollet
Sant Julià de Ramis
Vallfogona de Ripollès
Sant Llorenç de la Muga
Sant Martí de Llémena
Sant Martí Vell
Sant Miquel de Campmajor
Sant Miquel de Fluvià
Sant Mori
Sant Pau de Segúries
Sant Pere Pescador
Santa Coloma de Farners
Santa Cristina d'Aro
Santa Llogaia d'Àlguema
Sant Aniol de Finestres
Santa Pau
Sant Joan les Fonts
Sarrià de Ter
Saus
la Selva de Mar
la Cellera de Ter
Serinyà
Serra de Daró
Setcases
Sils
Susqueda
la Tallada d'Empordà
Terrades
Torrent
Torroella de Fluvià
Torroella de Montgrí
Tortellà
Toses
Tossa de Mar
Ultramort

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

Ullà
Ullastret
Urús
la Vall d'en Bas
la Vall de Bianya
Vall-llobrega
Ventalló
Verges
Vidrà
Vidreres
Vilabertran
Vilablareix
Viladasens
Viladamat
Vilademuls
Viladrau
Vilafant
Vilaür
Vilajuïga
Vilallonga de Ter
Vilamacolum
Vilamalla
Vilamaniscle
Vilanant
Vila-sacra
Vilopriu
Vilobí d'Onyar
Biure
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
Forallac
Sant Julià del Llor i Bonmatí
Bellver de Cerdanya
Lles de Cerdanya
Montellà i Martinet
Prats de Sansó
Prullans
Fogars

