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ENTORN FÍSIC
1.

Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
Com a descriptors relatius al medi físic del municipi de Sant Miquel de
Campmajor emprats en la diagnosi destaquen:
La precipitació total acumulada: 808 l/m2 anuals.
Nombre d’elements del patrimoni geològic: 1
Nombre de zones humides ressenyables: 1 gran àrea formada per 86
enfonsaments algun dels quals es troba inundat.

1.2. Perfil de l’àmbit
La diagnosi del medi físic descriu les principals característiques del territori
estudiat. Aquesta descripció contempla algunes activitats humanes que poden
afectar aquest medi ja que cal comprendre que algunes d’aquestes
característiques naturals no es poden alterar, com per exemple la climatologia i
la geologia.
El municipi de Sant Miquel de Campmajor (33,2 km2) és una petita vall situada
quasi a l’extrem oriental del Massís de la Garrotxa que forma part del Sistema
Transversal Català. Aquesta depressió, orientada de N a S, es troba modelada
sobre capes de materials tous que formen com una mena de circ de relleu suau
i irregular, rodejada per vàries muntanyes coronades per roques més
resistents.
Aquest municipi té un important patrimoni geològic, ben estudiat i catalogat,
però no gaire promogut a nivell turístic, didàctic o científic. Un dels aspectes
més destacables d’aquest patrimoni és el conjunt de zones humides formades
pel fenomen geològic de la subsidència. En total s’han comptat 86
enfonsaments repartits de la següent manera: 45 al fons de la vall o als seus
voltants i 41 a les valls secundàries i als seus vessants
Sant Miquel de Campmajor gaudeix d’importants recursos hídrics, no tant pel
que fa a rieres que travessen el municipi, poc cabaloses i que solen patir l’eixut
estival, sinó per la importància dels seus aqüífers subterranis que són capaços
d’aportar grans quantitats d’aigua ja que funcionen com a descàrrega del
sistema hidrogeològic del Massís de l’Alta Garrotxa.
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Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

2.1. Clima i meteorologia
En termes generals Colomer i Calbó (1999) caracteritzen el clima del Pla de
l’Estany com a temperat plujós del tipus mediterrani (segons la classificació de
Köppen), i de semiàrid (segons l’índex termopluviomètric de Dantin i
Revenga).
El cicle anual de les precipitacions descriu:
a) dos màxims: un a finals de primavera (abril-maig) i l’altre entre finals de
tardor i inicis d’hivern (octubre-desembre)
b) dos mínims: un al febrer i l’altre al juliol.
Les distribucions de precipitació que presenten dos mínims i dos màxims són
típiques de les regions amb forta influència mediterrània. La irregularitat
interanual de precipitacions també és característica de la regió mediterrània.
En la sèrie de dades a la qual s’ha tingut accés s’observa una variació entre
l’any més plujós (1992 amb 1161 mm) i el menys plujós (1973 amb 443 mm)
del 62%.
La temperatura mitjana anual a l’estació de Banyoles és de 15,3ºC. La mínima
mensual mitjana és de -2,1ºC al mes de gener (la mínima mensual de -13ºC
es va assolir al gener de 1956) i la màxima mensual mitjana, 35,3ºC es dóna
al mes d’agost (màxima mensual, 42,3ºC, assolida l’agost de 2003).
El cicle anual d’humitats es pot caracteritzar com a poc variable i relativament
humit (>65%). La mitjana anual d’humitat relativa és de 76, 85%, la mínima
de les mitjanes mensuals és de 67,22% al març i la màxima de les mitjanes
mensuals és de 83,75% al novembre.
El vent de xaloc és el més freqüent a la zona de i domina per sobre tots els
altres que bufa de mitjana un 37% de dies a l’any. El segueix en segon lloc,
però a molta distància, el vent de gregal i el de llevant. Els cinc restants tenen
poca incidència i el que menys és el vent de garbí, que es dóna en comptades
ocasions (inferior al 4 % dels dies).
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Principals variables climàtiques
Variable

Valor mig anual

Precipitació total acumulada

808 mm

Temperatura mitjana

15,3ºC

Mitjana de les temperatures màximes

35,3ºC

Mitjana de les temperatures mínimes

2,1ºC

2.2. Geologia i geomorfologia
MAPA M-2·1. GEOLOGIA
El municipi de Sant Miquel de Campmajor és una petita vall situada quasi a
l’extrem oriental del Massís de la Garrotxa que forma part del Sistema
Transversal Català. Aquesta depressió, orientada de N a S, es troba modelada
sobre capes de materials tous que formen com una mena de circ de relleu suau
i irregular, rodejada per vàries muntanyes coronades per roques més
resistents. Aquestes muntanyes assoleixen alçades importants en el sector
meridional on formen les serres de Trentinyà i Portelles amb fortes elevacions i
escarpaments (Puig de Llebrera, 810 m; el Montner, 830 m i Puig Sesarques,
878 m).
Lateralment, aquesta depressió queda emmarcada per una sèrie de relleus
residuals (Montfalgó, 618 m; Puig Castellar, 462 m i Bosc Major, 475 m a
ponent i Sant Patllari, 648 m; la Torre del Ginestar, 563 m i Boquià, 466 m a
llevant) i tancada a la seva part septentrional per les últimes estribacions de la
Serra de sant Julià (Serrat de Briolf). El municipi de Sant Miquel està constituït
exclusivament per materials paleògens, localment recoberts per dipòsits
quaternaris que se situen al fons de la vall.

Figura 5. Esquema geològic del municipi de Sant Miquel de Campmajor. Font: MAPA GEOLÒGIC - SGC
(1996). Mapa Geològic de Catalunya 1:25.000, Banyoles 295-2-1. Institut Cartogràfic de Catalunya, Servei
Geològic de Catalunya. Llegenda: Q, Qaternari. P, Pliocè. E, Eocè.
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Patrimoni geològic
Patrimoni Geològic del municipi de Sant Miquel de Campmajor
Nom de l’element
geològic

Estanyols de Sant
Miquel de
Campmajor

Tipologia

Descripció

Font

Geomorfologia
kàrstica Hidrogeologia

Estanyols formats per
col·lapses gravitatoris
induïts per la descàrrega
d’aigua a pressió d’un
sistema aqüífer confinat.
Destaquen l’estany de les
Tres Creus i l’estanyol d’en
Coromina

Pallí, 2004

2.3. Hidrologia i hidrogeologia1
2.3.1. Aigües superficials
MAPA M-2.3. AIGÜES SUPERFICIALS
El municipi de Sant Miquel de Campmajor es troba dins una conca de drenatge
que gairebé defineix amb una certa exactitud el seu límit municipal i que drena
les aigües cap a la conca del riu Ser, tributari del Fluvià. El principal curs fluvial
que travessa aquest municipi d’oest a est és el riu Ser, que s’emplaça al sector
més septentrional i que serpenteja en una vall fortament encaixada. De sud a
nord el curs més important és el riu Ritort, que neix al collet de Bastarra, al
municipi de Mieres, a l’extrem occidental de la Serra de Portelles. A aquest se li
uneix prop del nucli de Sant Miquel la riera de Sant Miquel que neix a l’extrem
més meridional d’aquest municipi, al Collet de Portelles.
A la riera de Sant Miquel se li uneixen torrents de menor importància com:
- El Rec de Can Serra
- La Riera de Falgons
- El Rec de Corral
- El Clot de la Coma
- El Torrent del Marçal
- El Torrent del Collet de Pujarnol
- El Torrent de l’Arn al qual se li uneix el Torrent de la Casanova

1

Correspon a l’oferta addicional 22
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Al riu Ritort, dins el terme municipal, se li uneixen rieres i torrents de menor
importància com:
-

El Ritort Petit

-

El Torrent del Pla de la Vinya

-

El Rec del Crous

-

El Torrent del Collet de Guixeres

Les zones humides d’aquest municipi les formen una sèrie d’estanyols d’origen
càrstic formats pel fenomen geològic de la subsidència. Aquest fenomen és un
procés geològic actiu que pot donar lloc a nous estanyols. La peculiaritat
geològica d’aquestes formacions a la Vall de Sant Miquel de Campmajor radica
en l’elevat nombre d’estanyols i col·lapses que s’hi detecten. En total s’han
comptat 86 enfonsaments repartits de la següent manera: 45 al fons de la vall
o als seus voltants i 41 a les valls secundàries i als seus vessants (Pallí, 1979).
Totes aquestes manifestacions es presenten sempre en el tram margós i
argilós. El diàmetre resultant de l’enfonsament pot variar entre un centenar de
metres i fins a poc menys de cinc.
Segons Pallí (1979) aquests enfonsaments estan relacionats amb els guixos
subjacents a les margues, com a conseqüència de la seva dissolució (les aigües
que discorren per alguns d’ells són riques en sulfat càlcic). Aquest sistema de
surgències i enfonsaments, tot i la seva vàlua, tant pel que fa al fenomen
morfològic i geodinàmic que representen com per la biodiversitat que s’hi troba
no té cap estat de protecció especial. Treballs més actuals (Pallí, 2004),
cataloguen els al·luvials quaternaris d’aquesta vall, on es localitzen aquests
estanyols com una àrea d’interès geològic. Aquest autor descriu la singularitat
geològica de la vall de Sant Miquel de Campmajor com una sèrie d’estanyols
formats per col·lapses gravitatoris induïts per la descàrrega d’aigua a pressió
d’un sistema aqüífer confinat. Destaquen l’estany de les Tres Creus i l’estanyol
d’en Coromina.

Estanyol de Can Coromina. Foto Xavier Almanza
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2.3.2. Aigües subterrànies
MAPA M-2.2. AIGÜES SUBTERRÀNIES
El municipi de Sant Miquel de Campmajor es troba en tota la seva totalitat dins
de la unitat hidrogeològica coneguda com a Paleogen de la Baixa Garrotxa
(Institut Cartogràfic de Catalunya, 1992). És interessant diferenciar aquells
aqüífers del municipi que no són visibles i es troben presents per sota dels
materials superficials, en ells radica la importància hidrogeològica de la zona i
per extensió de la conca lacustre de Banyoles – Besalú, i els aqüífers
superficials dels quals s’abasteixen la majoria de pous inventariats.
El principal aqüífer, doncs, està constituït per les calcàries de l’Eocè que
suporten al seu damunt un aqüífer en guixos al qual en certs indrets se li
superposa un aqüífer en travertins. (Sanz, 1985).

Figura 7. Sistema hidrogeològic de Banyoles. Esquema del funcionament hidràulic del sistema segons M.Sanz
(1985). Font: Brusi, 2002.

Els aqüífers que no apareixen en superfície, i que per tant es troben a una
certa profunditat, tenen la seva importància relativa en el context en el qual
ens trobem i en formen part els següents tipus:

Aqüífer en calcàries de l’eocè
L’àrea d’alimentació d’aquest aqüífer se situa al massís de l’Alta Garrotxa on
les calcàries karstificades afloren en superfície.
A la vall de Sant Miquel de Campmajor es comprova, mitjançant la informació
aportada per sondeigs, la continuïtat de les calcàries al S del Fluvià on resten
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tapades per margues i guixos. Les sortides naturals de l’aqüífer nodreixen el
constituït per guixos.

Aqüífer en guixos
El comportament de bon aqüífer que presenten els guixos es deu a la seva
elevada carstificació produïda per l’aigua que puja de les calcàries. El seu gruix
oscil·la entre un mínim de 70 metres i un màxim que pot arribar fins als 400
metres. L’ús d’aquestes aigües és molt limitat puix que la seva baixa qualitat
química impedeix que pugui ser utilitzada per a l’abastament municipal. Els
nivells piezomètrics amidats en els sondeigs de la Vall de Sant Miquel de
Campmajor se situen entre les cotes de 217 i 195 metres. D’aquesta manera
s’observa un funcionament intermitent de les sorgències ja que quasi totes
elles es troben a una alçada mitjana de 200 metres. El riu Tort rep aquestes
aportacions subterrànies que constitueixen la part fonamental del seu dèbit el
qual varia entre 2,3 m3/seg i 50 l/seg (Sanz, 1985). A la depressió de
Banyoles i al Pla d’Espolla les eixides naturals de l’aqüífer recarreguen les
formacions travertíniques.

Aqüífer en travertins
Els travertins de la depressió de Banyoles i del Pla d’Espolla són així mateix dos
bons aqüífers kàrstics. La seva alimentació prové de les aigües que pugen des
dels guixos i de les pluges que hi percolen directament
Els materials que constitueixen els aqüífers més superficials i que trobem dins
el terme de Sant Miquel de Campmajor es comporten com a impermeables. Es
tracta d’argiles i margues blaves, a les parts baixes, gresos amb glauconita a
les parts mitjanes i gresos i conglomerats vermellosos a les parts altes.

3. Criteris generals i referències considerats per a
l’elaboració de la diagnosi estratègica
Atendre l’interès que representa el patrimoni geològic, el qual ha crescut
fortament d’encà de la Declaració Internacional de Digne (1991), amb motiu
del primer Simposi Internacional sobre Patrimoni Geològic, s’ha convertit en
una de les prioritats de la gestió ambiental.
Cal inventariar els geotops i geozones d’interès per la singularitat que
representen en el marc global de la geografia física catalana i fins i tot
extracomunitària.
Per un altre costat, resulta imprescndible, considerar els sistemes
hidrogeològics i la seva vulnerabilitat per tal de preservar-ne la seva
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conseqüències

de

l’alteració

de

les

seves

Però no es pot valorar l’interès de les zones geològiques perdent de vista
l’avaluació dels riscos derivats de les peculiaritats geològiques.

4.

Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats
Impacte significatiu

Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Importància del Patrimoni Geològic

3

20%

Importància dels cursos superficials d’aigua i
zones humides

2

20%

Importància de les aigües subterrànies

1

60%

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
4.2.1. Importància del patrimoni geològic
El municipi de Sant Miquel de Campamjor compta amb una conjunt notable
d’estanyols i col·lapses al fons de la seva vall.
Actualment aquest patrimoni, associat a un fenomen singular, el de la
subsidència, no gaudeix de cap rang de protecció ni es divulga de la manera
adequada.

4.2.2. Importància dels cursos superficials d’aigua i zones humides
El municipi de Sant Miquel de Campmajor es troba dins una conca de drenatge
que gairebé defineix amb una certa exactitud el seu límit municipal i que drena
les aigües cap a la conca del riu Ser, tributari del Fluvià. El principal curs fluvial
que travessa aquest municipi d’oest a est és el riu Ser, que s’emplaça al sector
més septentrional. De sud a nord el curs més important és el riu Ritort. A
aquest se li uneix prop del nucli de Sant Miquel la riera de Sant Miquel.
Actualment els cursos superficials d’aigua, que en aquest municipi es troben en
bon estat, i les zones humides (estanyols) que es troben al llarg de la vall, no
gaudeixen de cap rang de protecció específic.
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4.2.3. Importància de les aigües subterrànies
El municipi de Sant Miquel gaudeix d’abundants reserves d’aigua de dos
sistemes aqüífers: un de més superficial, que aproximadament té uns 12-15 m
de potència i que recull les aigües de tota la vall i les drena cap al Ser i un de
més profund que pot arribar al centenar de metres les aigües del qual
provenen del massís de l’Alta Garrotxa.
La qualitat i la quantitat d’aquestes aigües va molt lligada als usos que es
desenvolupin a la vall.

4.3. Normativa vigent i grau de compliment
Marc legal europeu

Marc legal estatal

Marc legal autonòmic
Marc legal municipal

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces
Oportunitats (valors que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Interès creixent de la ciutadania envers el patrimoni geològic.

Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Manca de protecció específica per al patrimoni geològic.

Punts forts o fortaleses (valors intrínsecs a l’àmbit d’estudi)

Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Vulnerabilitat de les seves aigües per la contaminació procedent de fonts
agràries.
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4.5. Objectius generals per tendir cap
l’aspecte en qüestió
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a la sostenibilitat en

Mantenir els elements del patrimoni geològic del municipi evitant la seva
degradació i fomentant-ne el seu coneixement i estudi.
Garantir la protecció específica del patrimoni geològic i hidrogeològic de la
Vall de Campmajor.

SOSTENIBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI2
TERRITORI

1.

Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors.
Els descriptors per valorar l’àmbit territorial són els següents:
Grau d’execució del planejament urbanístic
Indicador útil dins cada període d’abast del planejament. Permet conèixer el
grau d’execució del planejament i la velocitat a la que s’exhaureix el sòl a
desenvolupar previst. En el cas de Sant Miquel de Campmajor no resulta
possible el seu càlcul en l’actualitat donat que encara no disposa de
planejament urbanístic propi, però si serà possible a partir de la data de la
propera aprovació de les seves primeres normes subsidiàries de planejament.
Sòls de sostenibilitat garantida
Superfície de sòl no urbanitzable de protecció mediambiental Atesa la
discreccionalitat del planejament en la zonificació del sòl no urbanitzable i la
diversitat consegüent de criteris i de metodologies que es dóna a la pràctica,
resulta difícil establir uns criteris precisos que garanteixin una aplicació
rigorosa d’aquest indicador i permetin una comparació fiable entre
planejaments successius. En qualsevol cas, no s’han de comptabilitzar aquells
sòls que siguin objecte de protecció per raons no estrictament ambientals:

2

Correspon a l’oferta addicional núm. 32 (petja ecològica)
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infrastructures i serveis tècnics, sòls agrícoles i forestals de valor productiu
destinats a l’explotació intensiva, etc.
Grau d’heterogeitat dels ambients de muntanya
Front a l’actual tendència d’homogeneització i forestació dels ambients de
muntanya, aquest indicador permet conèixer si es continua amb la tendència
actual de pèrdua d’espais oberts (conreus i pastures) o si be hi ha una inversió
en la tendència a través de la recuperació d’alguns d’aquests espais, ja sigui
degut a activitats econòmiques o be a programes de prevenció d’incendis
forestals.

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
El municipi de Sant Miquel de Campmajor ha configurat i continua configurant
un paisatge completament agroforestal. La vall central eminentment agrícola i
ramadera es troba envoltada per totes bandes de muntanyes. L’únic fet a
destacar respecte als canvis soferts a escala territorial durant les últimes
dècades és la perdua d’espais oberts dins la matriu muntanyosa que pateix un
procés d’uniformització, amb alzinars, pinedes i boscos mixts dominant l’estrat
montà.
No existeix un nucli urbà consolidat ja que fins i tot quan el municipi comptava
amb gairebé un miler d’habitants, a mitjans del segle XIX, aquests es repartien
per masies i disseminats al llarg de la vall. Els nuclis més destacats d’aquests
disseminats són, però, Falgons, Ventajol i Briolf a la muntanya i sobretot, Sant
Miquel i Sant Martí a la plana agrícola.
El municipi no disposa a dia d’avui d’un planejament urbanístic propi per be
que en breu es previst s’aprovin les primeres Normes Subsidiàries de
Planejament del Municipi que tindran com a objectiu, a més de la protecció i
regulació del sòl no urbanitzble, la constitució i potenciació d’un petit nucli urbà
al sector de Sant Martí de Campmajor, amb la provisió de sòl per a una vintena
d’habitatges nous.

2.

Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

2.1. Planejament i estructura territorial
El municipi de Sant Miquel de Campmajor és un bon exemple dels canvis
ocorreguts en el món rural durant les últimes dècades, amb un progressiu
abandonament de les activitats de muntanya i una expansió del bosc i un
manteniment de l’activitat agrícola de fons de vall però orientada
majoritàriament a la producció de farratges per a l’engreix de bestiar. La
població, amb un bon percentatge d’habitatge disseminat, només assoleix unes
mínimes densitats al voltant de la carretera de Banyoles a Mieres.
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Hores d’ara el municipi no compta encara amb cap figura de planejament
urbanístic, de forma que els possibles creixements i edificacions vénen
directament regulats per la llei del sòl. L’Ajuntament va iniciar, l’any 2001, els
treballs per a l’elaboració d’unes normes subsidiàries però el procés encara no
ha conclòs. El document urbanístic que pretén aprovar l’ajuntament ha
d’esdevenir l’eina per a planificar el municipi en el futur, amb la potenciació
d’un petit nucli urbà dinamitzador de les relacions socials. Aquest nucli es
situaria a l’entorn de la carretera de Banyoles a Mieres, en el punt de
confluència amb la carretera del Cullell. El sòl no urbanitzable gaudirà d’una
protecció paisatgística i del medi rural en general, amb al potenciació de
l’activitat agrícola com a principal economia del municipi, tot permeten els usos
i activitats d’esbarjo a l’espai forestal. Objectius d’aquesta futura figura de
planejament són la conservació del patrimoni arquitectònic, l’arranjament de la
xarxa de camins i l’aprofitament sostenible dels recursos naturals.

2.2. Xarxa de camins rurals3
Segons les dades de l’inventari de camins del Pla de l’Estany (actualitzat amb
motiu dels treballs del present pla), Sant Miquel de Campmajor integra un total
de 104 camins (amb un total de 182 trams)
Quantitativament, la tipologia dels camins que trobem al municipi classificats
entre primaris (es possible la circulació creuada de vehicles), secundaris (la
circulació creuada només és possible en determinats sobre-amples) i terciaris
(on no és possible el creuament de vehicles), mostra un 6% de trams de la
primera categoria, un 15% de secundaris i un 61% on no es pot donar el pas
creuat de vehicles.
Respecte a l’evolució en les tipologies i en l’estat dels trams només cal
destacar el fet que hi ha un percentatge significatiu de camins que estan
essent objecte de millora a través d’operacions d’aplicació de ferms de formigó
o si més no amb l’aportació de ferms de grava o altre tipus de rodadura,
sobretot en aquells casos en que el camí condueix a masos o granges, no així
en els camins d’un ús més secundari com el desembosc o els utilitzats
majoritàriament per a la caça.

2.3. Espais lliures urbans / Verd urbà
Amb el municipi sense cap figura de planejament urbanístic vigent, no
existeixen zones qualificades com a espais verds dins sòl urbà. El caràcter
eminentment rural de la població així com l’absència d’un nucli urbà consolidat
s’ha traduït en la inexistència d’espais lliures urbans. Tot i això el nucli compta
en l’actualitat amb una Plaça de les Escoles, inaugurada el 2004, de tipus dur
en la que els únics elements ‘verds’ són les fileres d’arbres del seu perímetre.

3

Correspon a part de l’oferta addicional núm. 25
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3. Criteris generals i referències considerats per a
l’elaboració de la diagnosi estratègica
La ciutat s’ha d’entendre com un tot i no com un trencaclosques de funcions
segregades. Cal repensar les ciutats per disminuir els fluxos horitzontals. La
ciutat (o nucli urbà, per extensió) ha de ser policèntrica de manera que
permeti una certa autonomia a la població.
Però, per altra banda, només allà on hi ha densitat de població es dinamitza la
vida cultural, social, política, econòmica i científica i això es tradueix en
prosperitat, malgrat que el creixement (sovint mal entès com a sostenible) no
es pot perpetuar de manera indefinida.
És necessària una política i una planificació capaç de combinar en els mateixos
espais el lloc de treball, l’habitatge i els serveis, l’oci i les múltiples facetes de
la vida urbanícola i així disminuir l’enorme petja ecològica que caracteritza en
aquestes moments cada nucli urbà del nostre territori.
El municipi també ha de vetllar per un posicionament estratègic dins el conjunt
de la matriu supramunicipal, tot mantenint els lligams extraradi. La
connectivitat dels entorns verds urbans i la permeabilitat dels límits
urbanitzables s’ha de garantir malgrat les noves ampliacions urbanístiques.
L’espai forestal ha preservat i ecogestionat.
Els nuclis poblats representen un bocí de territori que ha de ser multifuncional i
mantenidor de la biodiversitat, sense hipotecar la qualitat de vida i actuant
com a proveïdor d’espai pel lleure.
Els planejaments municipals han d’adoptar polítiques d’estalvi de sòl, donada
la gran demanda que hi ha i la situació deficitària en què ens trobem.

4.

Diagnosi estratègica

4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats
Impacte significatiu

Importància
dins el
vector

Valor relatiu dins
el conjunt
d’impactes

Pèrdua de la diversitat d’ambients als sectors de
muntanya

1

30%
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Elevat potencial de creixement urbanístic

2

30%

Inexistència d’una oferta d’habitatge per a mantenir
la pròpia població al municipi

3

40%

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
PÈRDUA DE LA DIVERSITAT D’AMBIENTS ALS SECTORS DE MUNTANYA
La homogeneització dels ambients de muntanya amb l’expansió de
l’alzinar en aquells espais abans ocupats per conreus i pastures de
muntanya té, a més de repercussions sobre la pèrdua de biodiversitat i
paisatges, incidència tant sobre el risc d’incendi com sobre la possibilitat
de lluitar contra aquest un cop s’ha originat. Per aquest motiu resulta
d’elevada importància la preservació i recuperació d’un mosaic
agroforestal en els sectors de muntanya.
ELEVAT POTENCIAL DE CREIXEMENT URBANÍSTIC
Si bé en l’actualitat sembla clar que no es desitgen, per al municipi de
Sant Miquel de Campmajor, creixements urbanístics més enllà dels
necessaris, resulta indubtable que per la proximitat a Banyoles pot
resultar un entorn molt atractiu per a promocions residencials o be per a
implantar segones residències. Com es comenta, aquesta no és la
tendència que en l’actualitat fomenta l’ajuntament i tampoc la població
desitja aquest model. Però el fet de no disposar hores d’ara d’un
planejament urbanístic definit ni d’una planificació estratègica a nivell
comarcal podria permetre a llarg termini l’adopció d’un model urbanístic
molt diferent al que en l’actualitat dona com a resultat un ambient
purament rural.
INEXISTÈNCIA D’UNA OFERTA D’HABITATGE PER A MANTENIR LA
PRÒPIA POBLACIÓ AL MUNICIPI
L’habitatge disponible al municipi és gairebé nul i les previsions que es
deriven de l’actual proposta de Normes Subsidiàries del Planejament no
fan pensar que a mig termini pugui existir habitatge social orientat al
jovent al municipi, ja que les úniques previsions de sòl residencial són
per a habitatge unifamiliar aïllat.
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4.3. Normativa vigent i grau de compliment
Marc legal europeu
-

Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa a
l’evaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el
medi ambientl

-

Conveni Europeu del Paisatge, 2000
Marc legal estatal

-

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones
Marc legal autonòmic

-

Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial
general de Catalunya

-

Llei 2/2002, de 13 de març, d’urbanisme

-

LLEI 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002,
del 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible,
de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local

-

Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós
de la llei d’urbanisme.

-

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

-

Llei 9/1995, de 27 de juliol de regulació de l'accés al medi natural

-

Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al
medi natural
Marc legal municipal

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces

Oportunitats (valors que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- La declaració d’una figura d’Espai Natural de Protecció Especial per a la
preservació dels valors naturals, el control efectiu de les activitats amb una
incidència negativa sobre el medi i la promoció d’un turisme de qualitat com a
nou filó econòmic

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Potencial urbanístic que podria comportar creixements desproporcionats a
llarg plaç

Punts forts o fortaleses (valors intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Entorn natural d’elevat valor i paisatge d’elevada bellesa
- Elevat potencial per a atreure activitats econòmiques relacionades amb els
valors naturals i paisatgístics del territori
- Elevada qualitat de vida del municipi

Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Dificultats per mantenir el mosaic paisatgístic a mig termini amb el
progressiu abandonament de les activitats de muntanya i l’uniformització
d’una agricultura orientada al farratge.
- Homogeneització dels ambients de muntanya
- Moviment del jovent cap a pobles veïns per la manca d’habitatge assequible

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
Afavorir l’establiment de famílies joves i de jovent en general front a les
residències de cap de setmana per orientar una estructura poblacional
futura que pugui alhora desenvolupar les tasques agroforestals que
mantenen i potencien un paisatge viu i ric en ambients.
Disposar d’habitatge assequible per a mantenir la població jove així com
proveir el municipi d’habitatge social d’acord amb l’esperit del decret
legislatiu 1/2005, d’urbanisme.
Mantenir i millorar la qualitat ambiental de rius i rieres.

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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Recuperar antigues pastures i conreus de muntanya per a fomentar la
diversitat d’ambients montans.
Aconseguir una protecció urbanística efectiva tant per al no urbanitzable
com per al conjunt d’estanyols i elements sorgents propers a les zones
habitades.

PATRIMONI CULTURAL I ARQUITECTÒNIC
1.

Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
Com a descriptors relatius al patrimoni cultural i arquitectònic del municipi de
Sant Miquel de Campmajor, utilitzats en aquesta diagnosi, se’n destaca el
següent:
Tipologia d’elements patrimonials, diferenciant entre elements religiosos
(esglésies, ermites, creus de terme, etc.), civils (masos, etc.), militars
(refugis, torres de defensa, castells, etc.) i resta de tipologies (fonts, ponts,
molins, conjunts, etc.).

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
El municipi de Sant Miquel de Campmajor disposa de gran quantitat d’elements
d’importància remarcable en l’àmbit del patrimoni històric i cultural degut a la
tradició agrícola, ramadera i manufacturera de la zona i de l’important llegat
eclesiàstic i civil que prové de l’època medieval. Tota aquesta riquesa
patrimonial podria rebre protecció per part del futur planejament del municipi i
donar peu a tot un seguit de reculls i itineraris interpretatius que podrien
revaloritzar i potenciar el valor històric d’aquests espais.

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

A diferència d’altres comarques gironines, la comarca del Pla de l’Estany,
exceptuant l’àrea urbana de Banyoles, ha estat una zona molt vinculada a les
activitats agrícoles, ramaderes i manufactureres on la presència de la
industrialització ha estat molt per sota del que s’ha produït a altres zones de la
geografia gironina.
Aquesta circumstància ha provocat que els elements patrimonials localitzats al
municipi de Sant Miquel de Campmajor estiguin molt relacionats a les activitats
vinculades directament a les formes agrícoles i manufactureres.
Per altra banda, l’empremta del poder que les oligarquies feudals i
eclesiàstiques van adquirir durant l’època medieval encara és perceptible en el
seu paisatge i en els elements patrimonials que el formen.
Així doncs, els testimonis culturals i arquitectònics que romanen en el municipi
mostren la importància d’unes comunitats locals fortament jerarquitzades, les
esglésies, les ermites, els masos els castells, són elements patrimonials que
reforcen aquesta importància.
L’agrupament de les tipologies permet visualitzar perfectament la importància
dels elements patrimonials vinculats a la jerarquia civil, la jerarquia religiosa i
a una certa distància els individus patrimonials relacionats amb la jerarquia
militar i la resta de tipologies.
Taula: Tipologies d’elements patrimonials agrupats.
Sant Miquel de Campmajor
Tipologia

Núm. Elements

%

Elements religiosos

9

32

Elements civils

5

18

Elements militars

4

14

10

36

Resta de tipologies
Font: Pròpia, 2005

Sant Miquel de Campmajor presenta un domini dels elements patrimonials
classificats com a “resta de tipologies”, degut a l’abundància que hi ha en el
municipi de fonts (5), molins (2) i ponts (2) seguit pels elements vinculats a la
jerarquia eclesiàstica, d’on en destaquen les esglésies (4) i les ermites (4). En
menor mesura també s’hi troben elements civils i militars.

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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Tanmateix cal destacar, entre les diferents tipologies que apareixen en aquest
municipi, la presència d’algunes de les esglésies i ermites més representatives
de l’art romànic de la comarca del Pla de l’Estany.
Òbviament, qualsevol tipus d’iniciativa orientada a revaloritzar i explicar el
patrimoni del municipi haurà de tenir en compte totes aquestes circumstàncies,
posant en joc tot aquest important llegat patrimonial relacionat amb la
jerarquia eclesiàstica, civil i militar, sense oblidar els altres elements
patrimonials de gran singularitat presents al municipi.

2.1.1. Sant Miquel de Campmajor i el patrimoni arquitectònic en les
NNSS
Sant Miquel de Campmajor encara no disposa de NNSS que regulin aquest
valuós patrimoni històric i arquitectònic, tot i que ja està treballant en aquest
sentit.
El reconeixemnet que el paisatge és en certa manera un fa.

3. Criteris generals i referències considerats per a
l’elaboració de la diagnosi estratègica
El reconeixement que el paisatge és en certa manera un factor cultural fruit de
l’acció i de la voluntat humanes ens determina que la traça de l’acció antròpica
és el que coneixem com a cultura.
Cal considerar que cultura i natura interaccionen i que l’una sense l’altra no
són possibles en el nostre entorn mediterrani. La permanència humana en els
entorns rurals i els considerats com a petits pobles passa per la valorització del
patrimoni cultural com a recurs econòmic i per una potenciació dels signes
d’identitat, clarament representats per l’herència d’una història comuna i d’uns
trets humans característics.
La comunitat hereva ha de reconèixer el patrimoni cultural propi i així en
garantirà la seva conservació.
La salvaguarda del patrimoni cultural i dels valors etnogràfics ha de vetllar pel
passat i recuperar-lo però treballant en el present i mirant al futur. L’art i les
manifestacions artístiques han estat des de sempre un canal de comunicació,
una via d’expressió per a donar a conèixer els signes d’identitat.
El patrimoni cultural no pot deixar de ser mai un actiu funcional perquè llavors
esdevé un llast que no es conserva i que es perd en el temps. Això implica un
FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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coneixement i una exploració del que es considera patrimoni per tal de
promocionar-lo i valoritzar-lo en la seva integritat.

4.

Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats

Impacte significatiu

Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

1

20

Existència de gran nombre d’elements
d’interès històric, arquitectònic i cultural

1

40

Manca de les Normes Subsidiàries

1

40

Manca d’informació
patrimonials

sobre

els

elements

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
1. MANCA D’INFORMACIÓ SOBRE ELS ELEMENTS PATRIMONIALS
El municipi no disposa d’un recull dels elements patrimonials culturals i
arquitectònics del municipi, aquest es troba en falta. Així doncs, existeix la
necessitat d’una recopilació àmplia i exhaustiva dels mateixos, degudament
localitzats i documentats, que tendeixi a donar difusió de la gran riquesa de
què disposa el municipi.
2. EXISTÈNCIA DE GRAN NOMBRE
ARQUITECTÒNIC I CULTURAL

D’ELEMENTS

D’INTERÈS

HISTÒRIC,

El municipi de Sant Miquel de Campmajor disposa d’una gran quantitat i
varietat d’elements patrimonials d’interès, d’entre els quals en destaquen el
elements religiosos i alguns elements civils: església de Sant Miquel de
Campmajor, església de Sant Martí, ermita de Sant Nicolau, ermita de Sant
Nazari, ermita de Sant Esteve de Briolf, castell i ermita de Falgons, castell de
Roca, torre de Can Ginestà, torre de vigia de Briolf, Can Rovira, Can Brugada i
el Pont de Can Prat.

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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3. MANCA DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES.
El fet de que el municipi en l’actualitat no disposi de Normes Subsidiàries, fa
que els element patrimonials no estiguin catalogats formalment, ni tinguin cap
protecció a nivell local. La manca d’aquesta normativa pot fer que alguns
elements menys vistosos puguin desaparèixer o ser alterats, per falta de
protecció. A banda, aquest fet comporta que el Catàleg de Masies i Cases
Rurals, que s’hauria de fer per llei (Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme), es vegi retardat.

4.3. Normativa vigent i grau de compliment
Marc legal europeu
Marc legal estatal
Marc legal autonòmic
-

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la llei d’urbanisme (No es compleix)
Marc legal municipal

-

NNSS del Planejament de Porqueres, del 23 de gener de 1998. (No hi
ha NNSS)

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces
Punts forts o fortaleses (valors intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Important quantitat d’elements d’interès del patrimoni històric i cultural
municipal
- Predomini d’elements d’interès de tipologia religiosa i algunes ermites
romàniques representatives de l’art romànic a la comarca del Pla de l’Estany
- Important nombre d’elements classificats com a altres tipologies (fonts,
molins i ponts)
- Existència de diferents rutes turístiques que passen per diferents punts
d’interès arquitectònic, cultural i històric

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Al no disposar de Normes Subsidiàries, els elements d’interès històric i/o
cultural del municipi no estan classificats ni protegits
- No es té el catàleg de masies i cases rurals
- No es té classificat, en el municipi, cap element històric cultural d’interès més
enllà d’interès comarcal o de les comarques gironines
- Manca d’un recull dels elements patrimonials culturals i arquitectònics del
municipi, degudament localitzats i documentats

Oportunitats (valors que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- El fet de trobar-se en el procés de redacció del planejament municipal, pot
permetre incloure mesures de protecció, conservació i valorització de
l’important patrimoni existent

Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Al no tenir Normes Subsidiàries ni catàleg de masies i cases rurals, es pot
perdre algun element d’interès del municipi

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
Revalorització del patrimoni històric i cultural del municipi.
Divulgar els valors patrimonials existents al municipi, tant entre la
població local com als visitants.

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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ETNOGRAFIA4
1.

Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
Com a descriptors relatius a l’etnografia de Sant Miquel de Campmajor,
emprats en aquesta diagnosi, destaquen:
Riquesa etnogràfica, pel que fa als costums i tradicions documentades
La quantitat de topònims i indrets peculiars
Antiguitat de tradició que tenen els fets religiosos
Arrelament gastronòmic d’àmbit comarcal, lligat al Pla de l’Estany

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
El municipi de Sant Miquel de Campmajor sorprèn per la seva riquesa
etnogràfica, lligada a la gran quantitat d’arquitectura monumental de què
disposa. Tanmateix, l’indret en què es troba, consolida moltes de les llegendes
i tradicions, pròpies del municipi, alhora que s’insereix en un àmbit molt més
general que pot abastar el nivell comarcal.

2.

Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

Pel que fa al patrimoni etnogràfic específic del municipi de Sant Miquel de
Campmajor, cal destacar el ric passat etnogràfic d’aquesta població,
estretament lligat a una gran quantitat de festivitats religioses. El culte a
Santa Quitèria, l’Aplec de Sant Ferriol, la festivitat del Roser, o la festa de
Santa Àgata en són bons exemples.
D’altra banda, hi ha un bon nombre de topònims lligats a fets mitològics (Pla
de les bruixes o la gorga del diable), que podrien arribar a formar part d’una
entitat de caire supramunicipal que, per exemple, podria unir aquests topònims
amb la mitologia comarcal lligada a Les Estunes.

4

Correspon a l’oferta addicional núm. 26
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Finalment, les tradicions més costumistes, com ara les tradicionals cantades de
Caramelles, o la llegenda de les “dones de Falgons”, indiquen que el municipi
està fortament arrelat a les seves tradicions.

3. Criteris generals i referències considerats per a
l’elaboració de la diagnosi estratègica
El diferencial etnogràfic fa augmentar l’autoestima de poble, cohesiona i dóna
personalitat a un territori. El que importa és el reconeixement d’aquests signes
identitaris per part de la població i no perdre’ls en l’oblit. La memòria històrica i
cultural és un referent que convé rescatar i que sovint es troba acumulada en
la sabiesa popular dels ancians, emmascarada per la cultura del progrés.
El manteniment i la coexistència de les activitats tradicionals amb les noves
tendències imperants requereix que no deixin de ser un actiu funcional i que no
es vegin absorvides per aquelles iniciatives especulatives o de canvi que no
reverteixen directament en la comunitat.
Potenciar els valors d’identitat no ha de passar per transgredir la genuïnitat i
perdre el caràcter, que precisament els fa interessants i peculiars, amb l’únic
objectiu de popularitzar-los. No s’han de treure de context, perquè llavors
deixen de tenir sentit.
El marc cultural, antropològic i etnogràfic té un valor intrínsec que no pot ser
vulnerat hipotecant-ne el gaudi de les futures generacions.
Cal cercar l’harmonia entre les necessitats que venen de fora i el caràcter de la
comunitat. Els recursos patrimonials (etnogràfics i antropològics) actuaran com
a reclam per al turisme, però ho han de fer erigint-se com a motiu autèntic
d’orgull per a la comunitat.

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats
Impacte significatiu

Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Manca d’un catàleg etnogràfic municipal

1

80

Manca d’itineraris lligats als valors etnogràfics.
Ecomuseu

2

20

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
1. MANCA D’UN CATÀLEG ETNOGRÀFIC MUNICIPAL
Malgrat hi hagi una interessant publicació promoguda per la Diputació de
Girona que explica alguns dels trets característics de l’etnografia local; i
malgrat el municipi difon amb molta empenta el butlletí “Golany” (d’on també
es poden extreure característiques pròpies de l’etnografia local), es troba a
faltar un catàleg exhaustiu sobre les tradicions i costums de Sant Miquel de
Campmajor, que tendeixi a donar difusió de la gran riquesa de què disposa.
2. MANCA D’ITINERARIS LLIGATS ALS VALORS PATRIMONIALS. ECOMUSEU5
Es constata l’absència d’itineraris pedagògics i culturals lligats als valors més
intrínsecament etnogràfics i de tradicions locals. El caràcter eminentment
dispers del nucli de Santg Miquel de Campmajor podria trobar un interessant
nexe d’unió en un petit Ecomuseu que lligués tots aquests aspectes, unint-los a
més a la tradició gastronòmica local.

4.3. Normativa vigent i grau de compliment
No existeix cap legislació concreta, en aquest àmbit.

4.4. Punts forts i punts febles.
Punts forts o fortaleses (valors intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Existència d’una gran riquesa etnogràfica
- Gastronomia inserida en l’anomenada “cuina del Pla de l’Estany”

5

Correspon a part de l’oferta addicional núm. 25
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- Gran quantitat de topònims lligats a la riquesa patrimonial i monumental

Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Manca d’un catàleg etnogràfic
- Manca d’itineraris turístics que lliguin aquests caràcters intrínsecs al municipi
- Possibilitat de pèrdua dels valors ancestrals (festivitats que ja no es celebren,
diades oblidades, etc.)
- Manca de propulsió pel que fa a la gastronomia local, lligada a l’ecoturisme,
als productes artesans i típicament “casolans”

4.5. Objectius generals per tendir cap
l’aspecte en qüestió

a la sostenibilitat en

Recuperar la memòria etnogràfica.
Propulsar el municipi, donant valor al patrimoni etnogràfic de què disposa
Propulsar una “cuina local” que lligui els municipi als productes artesanals
que el poble ja ofereix
Valoritzar una riquesa, que ja està inherent al municipi.

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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BIODIVERSITAT
1.

Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
Com a descriptors relatius al medi biòtic del municipi de Sant Miquel de
Campmajor, emprats en la diagnosi destaquen:
L’increment progressiu de la superfície forestal
La presència d’estanyols de gran valor ecològic
La davallada dels conreus tradicionals de secà en favor del regadiu (de
moment, encara incipient)
El ratio d’espècies piscícoles al·lòctones vs autòctones

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
En general, el municipi de Sant Miquel es presenta com el més rellevant dels
tres contemplats en el PALS, des del punt de vista del baix nivell d’ocupació del
sòl i de la singularitat del seu paisatge.
La futura creació del Parc Natural de Banyoles assegurarà la protecció legal de
la major part del sòl no urbanitzable del municipi, i les línies de gestió
estratègiques hauran de reflectir-se en el document del Pla Especial,
actualment en procés de redacció.
Tanmateix, una protecció legal més o menys estricta s’ha demostrat com una
eina poc pràctica a l’hora de conservar els ecosistemes més amenaçats arreu
del territori català. De la manca més absoluta de planificació dels espais
protegits s’ha passat a una planificació massiva i accelerada d’aquests.
En realitat, el terme de Sant Miquel es singularitza respecte dels seus veïns per
un paisatge que és fruit de l’activitat humana tradicional (ramaderia i
agricultura). La situació actual en el context de la Política Agrària Comunitària
fa preveure una davallada d’aquestes activitats, amb les conseqüències
esperables des del punt de vista ecològic: davallada de conreus tradicionals a
favor d’altres conreus empobridors de la biodiversitat, increment de la
superfície forestal, manca de gestió dels boscos, etc...
El manteniment de les condicions dels aqüífers, el control de la contaminació
dels estanyols, la conservació i potenciació de la vegetació de ribera, la lluita
contra les espècies al·lòctones i el foment de les activitats agro-ramaderes
hauran de ser els eixos principals de la gestió del patrimoni ecològic i
paisatgístic del municipi.
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Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

El terme municipal de Sant Miquel de Campmajor representa un paisatge de
transició entre les regions eurosiberiana i mediterrània, amb multitud
d’ambients intermitjos, un veritable mosaic agroforestal.
D’entre els ambients forestals, destaquen les pinedes secundàries, els alzinars,
els boscos mitxos d’alzina i roure, les rouredes i les fagedes. En els sectors
més frescals hi trobem alguns boscos de ribera destacables i en un estat de
conservació acceptable, generalment associats als cursos d’aigua naturals,
però també als sistemes de reg.
Pel que fa al medi natural més humanitzat, hi trobem com a ambients més
representatius, conreus, prats i pastures. Els conreus de secà han anat
tradicionalment a la baixa en front els conreus de regadiu, per bé que de
moment no es constata un augment desproporcionat d’aquest sistema
d’agricultura.
El terme municipal és ric en zones humides (estanyols, rieres, basses i fonts),
amb una vegetació higròfila peculiar i força abundant.
D’altres elements paisatgístics d’interès ecològic són els rocams (cingles de
Golany i Montner), en els quals es troben representades comunitats vegetals
rares en el context comarcal i espècies de vertebrats d’interès comunitari (per
exemple, el falcó pelegrí).
Existeixen comunitats florístiques interessants al voltant del riu Ser.
Probablement, St. Miquel acull el major nombre d’espècies peculiars del
conjunt dels municipis del PALS.
Pel que fa als estanyols, hi destaquen les poblacions bacterianes i l’abundància
d’invertebrats aquàtics (destaca la nàiade Unio elongatus ssp. Aleroni).
Com en la resta de municipis del PALS, es palesa el mal estat general de les
poblacions piscícoles, agreujat per la presència de força espècies al·lòctones
introduïdes.
Dins el terme municipal hi trobem 28 espècies de mamífers, destacant la gran
diversitat de la comunitat de carnívors. Com a fet remarcable, tenim la
presència de la llúdriga i del cabirol (espècies reintroduïdes recentment). A
més, s’hi ha citat 129 espècies d’ocells.
La diagnosi del municipi ha detectat dues grans zones d’interès faunístic (riu
Ser-riu Ritort i estanyols i la serra de Portelles)i dues d’interès florístic (Clot
d’Espolla i riba de l’Estany i les fagedes de la serra de Portelles).
Pel que fa a la connectivitat ecològica del municipi de Sant Miquel, és
destacable el fet que aquest juga un paper de connector ecològic entre el PEIN
de Banyoles i el P. N. de la Garrotxa. Cap de les carreteres constitueix una
barrera infranquejable per a la fauna i, a partir de les dades d’accidents de
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trànsit causats per espècies cinegètiques podem deduir la pràctica absència de
punts negres.
Dins el municipi hi ha tres APC, que representen 18335 ha del t. m., essent
l’activitat cinegètica una de les més destacables i amb major repercussió
sobre els hàbitats i les espècies.
La immensa majoria del terme es troba en zona de risc d’incendi baix o
moderat. Tanmateix, la necessitat de tractaments forestals en la majoria de
masses arbrades és palesa en bona part dels boscos del municipi.

3.
Criteris generals i referències considerats per a
l’elaboració de la diagnosi estratègica
El paisatge és una percepció, és una materialització de les interaccions homenatura que dóna com a resultat una fesomia pròpia i característica de cada
indret. Preservar aquesta multiplicitat d’expressions territorials per tal de
mantenir totes les formes i l’empremta que han deixat és tant o més urgent
que la mateixa conservació d’espècies, sobretot pel que fa a aquells paisatges
més escassos o fràgils.
Cal vetllar per una superfície agronatural menys fragmentada per l’espai
construit i les infraestructures, amb espais de prou entitat i màxima
connectivitat entre si per garantir les seves funcions ecològiques i la seva
viabilitat.
La planificació territorial ha d’incloure criteris per a la conservació i l’ús
sostenible de la diversitat biològica en totes les polítiques sectorials
(agricultura, silvicultura, caça i pesca, urbanisme, transport, lleure i gestió de
recursos hídrics).
Una incentivació de les polítiques de desenvolupament rural garantiran la
presència de gent al territori, única opció possible per dur a terme una gestió
agroforestal eficaç.
Fa falta una política de planificació i gestió de l’espai no urbanitzable, que
permeti administrar adequadament la biodiversitat en la totalitat de l’entorn
humà, i gestionar el conjunt del territori en clau de biodiversitat, més enllà dels
espais protegits, perseguint una vertadera permeabilitat ecològica. Cal una
màxima diversitat d’hàbitats i una protecció especial per aquells que han
esdevingut més rars i es troben més amenaçats, així com aquells que són més
propis de la biogeografia del lloc concret.
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La política d’espais naturals convé reforçar-la, dotant-la dels instruments que
l’han de fer eficaç: els Plans Especials. Així mateix, algunes espècies (tant de
flora com de fauna o d’altres regnes) precisen d’un reforç legislatiu i de la
redacció urgent de plans de recuperació.
Cal revaloritzar i preservar aquelles varietats domèstiques autòctones
d’animals i plantes que encara conserven trets de rusticitat i propietats
úniques, i regular la gestió dels organismes genèticament modificats.
Les activitats que exploten directament la biodiversitat com a recurs necessiten
una planificació per tal de garantir-ne la continuïtat i evitar l’exhauriment
d’aquest mateix recurs o l’alteració de les dinàmiques ecològiques sostenibles.

4.

Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats
Impacte significatiu

Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Manca de protecció efectiva i de directrius de
gestió dels estanyols i cursos d’aigua

1

50%

Desaparició de boscos de ribera

2

20%

Manca de gestió de les masses forestals

3

10%

Proliferació d’espècies vegetals al·lòctones

4

10%

Proliferació (encara incipient) de conreus de
regadiu en detriment dels secans tradicionals

5

5%

Manca d’un catàleg municipal d’arbres d’interès

6

5%

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
1. MANCA DE PROTECCIÓ EFECTIVA I DE DIRECTRIUS DE GESTIÓ DELS
ESTANYOLS I CURSOS D’AIGUA
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Dins el terme municipal es palesa la manca de figures de protecció efectives
dels estanyols i cursos d’aigua. Aquesta manca de protecció va estretament
lligada a l’absència de criteris i directrius de gestió.
La importància dels sistemes lacustres i els espais fluvials del municipi de Sant
Miquel està relacionada amb la peculiaritat de les comunitats animals i vegetals
que en són pobladores i al paper connector essencial que aquests sistemes
juguen a nivell municipal i comarcal.
2.

DESAPARICIÓ DE BOSCOS DE RIBERA

Les comunitats vegetals associades a les ribes fluvials han patit secularment la
pressió humana. Aquest fet és indiscutible a Sant Miquel, on les comunitats de
ribera originals han anat desapareixent fins restar en indrets petites taques
residuals. La major part de les comunitats originals han estat substituïdes per
pollancredes i freixenedes secundàries, tot i que resulten de cert valor ecològic.
La cultura d’eliminació de la vegetació de ribera per la por ancestral a les
avingudes fluvials i la manca de compliment de la llei d’Aigües a tot el país (no
desllindament de les riberes) constitueixen una amenaça per a un dels
ambients més escassos i més representatius del municipi.
3. MANCA DE GESTIÓ DE LES MASSES FORESTALS
El fons de la vall de sant miquel de Campmajor és un veritable mosaic de
conreus, pastures i masses forestals. Tanmateix, l’abandonament de part de
l’activitat agrària ha produït un increment de la superfície forestal al municipi.
Aquest abandonament provoca una manca de gestió de les masses, amb la
resultant de pèrdua de biodiversitat i increment del risc d’incendis forestals.
4. PROLIFERACIÓ D’ESPÈCIES VEGETALS AL·LÒCTONES
Especialment a les riberes fluvials, aquestes espècies minven la qualitat
ambiental i paisatgística del municipi.
5. PROLIFERACIÓ DE CONREUS DE REGADIU (DE MOMENT EN FASE
INCIPIENT), EN DETRIMENT DELS SECANS TRADICIONALS
Es tracta d’un problema crònic arreu del país. Les polítiques agràries
comunitàries han primat la producció d’espècies de regadiu sobre els secans
tradicionals. Moltes espècies dependents dels cultius de secà (fonamentalment
cereal), sobretot espècies cinegètiques (perdiu, guatlla) han patit davallades
poblacionals importants derivades dels canvis d’usos del sòl. Està constatat
que els cultius de regadiu poden empobrir la biodiversitat del municipi,
especialment els conreus de blat de moro i de lleguminoses.
6. MANCA D’UN CATÀLEG MUNICIPAL D’ARBRES D’INTERÈS6

6

Correspon a l’oferta addicional núm. 21
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Tal com es detalla en el document de la memòria descriptiva, dins el municipi
de Sant Miquel trobem una sèrie d’arbres que es podrien catalogar com
excepcionals, pel que fa al seu port o mida. La no catalogació d’aquests arbres
és un factor que pot condicionar la seva pervivència. Tanmateix, dins el terme
municipal sí que existeix un arbre catalogat com a monumental. Els arbres no
catalogats, però d’interès local, no gaudeixen de cap protecció municipal.

4.3. Normativa vigent i grau de compliment
En aquest cas s’ha realitzant una valoració del grau de compliment de la
normativa que afecta a aquest vector.
Grau de compliment; C:correcte, I: incorrecte.
Marc legal europeu
-

Directiva AVES 79/409 CE, sobre la conservació de les aus silvestres (C)

-

Ratificació espanyola d’acceptació del Conveni de Berna, 13/05/1986 (I)

-

Directiva Hàbitat 43/92 CEE (I)

-

Directiva Marc de l’Aigua (I)
Marc legal estatal

-

Llei estatal 4/89 de protecció de sistemes naturals compartits (C)

-

Llei de caça 1/1970 i el seu Reglament 506/1971.

-

Llei de pesca de 20 de febrer de 1942 (actualment es troba en tràmit en
el Parlament Català, l’aprovació de la nova Llei de Pesca Autonòmica) (I).

-

Reglament núm. 2078792 de 30 de juny de 1992 sobre la conservació
dels espais naturals i que facilita a les administracions competents la
creació de corredors biològics (I)

-

Llei d’Aigües (I)
Marc legal autonòmic

-

Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora
autòctona amenaçada a Catalunya. (DOGC 49312.12.1984) (I)
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals (DOGC 556 de 28.06.1985)
(I)
Decret 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals
parcials per a la protecció d’espècies animals en perill de desaparició a
Catalunya. (DOGC 883 de 29.04.1987) (C)
Ordre de 8 de febrer de 1990, per la qual es declaren arbres i arbredes
monumentals i es dóna publicitat a l’inventari dels arbres i les arbredes
declarats d’interès comarcal i local. (DOGC1262 02.03.1990) (C)
Ordre de 19 d’abril de 1991, per la qual es declaren arbres monumentals i
es dóna publicitat a l’inventari dels arbres declarats d’interès local.
(DOGC1440 08.05.1991) (I)
Decret 328/1992 de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais
d’interès natural (DOGC 1714 de 01.03.1993). Correcció d’errades (DOGC
1798 de 17.09.1993) (I)
Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi
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natural (I).
Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de tala
periòdica i selectiva de vegetació a la zona d’influència de les
línies
aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d’incendis forestals i la
seguretat de les instal·lacions (DOGC 2236 de 29.07.1996) (I)
Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de
14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.
(DOGC 2448 05.08.1997) (C)
Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres.
(DOGC 2656 9.06.1998) (I)
Ordre de 17 de juny de 1999, per la qual s’estableixen les espècies
cinegètiques de Catalunya (C).
Llei 22/2003, de protecció dels animals que deroga parcialment a la Llei
3/1988 (C).
RESOLUCIÓ MAH/3442/2004, de 3 de desembre, per la qual es fa públic
l'Acord del Govern de 30 de novembre de 2004, d'aprovació definitiva del
Pla especial de delimitació definitiva de l'espai del PEIN Estany de
Banyoles(C).
Resolucions anuals i Resolucions i Ordres complementaries pel que fa a:
caça, pesca i regulació de captura d’ocells fringíl·lids (C).
Actualment es troba en tràmit en el Parlament Català, l’aprovació de la
nova Llei de Pesca Autonòmica.
Marc legal municipal

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces

Oportunitats (valors que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- El municipi gaudeix d’una situació estratègica entre espais del PEIN
- El Parc Natural de Banyoles està en fase de creació
- El municipi gaudeix d’uns valors naturals i paisatgístics excepcionals
- La conservació del medi pot ser un atractiu turístic de primera magnitud
pel municipi, un dels més ben conservats de la comarca

Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Alguns estanyols estan fora del catàleg de zones humides de Catalunya
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- Manca de normativa de protecció de les zones no urbanitzables
-La nova PAC afavorirà l’abandonament de les activitats agràries tradicionals

Punts forts o fortaleses (valors intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Existència de rareses vegetals
- Proximitat a l’Estany de Banyoles
- Gran diversitat faunística
- Gran diversitat d’ambients
- Presència de boscos de ribera
- Presència d’ambients rupícoles
- Baixa densitat de tràfic i d’infraestructures viàries

Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Espècies flora existents i interessants, poc estudiades
- Degradació de la vegetació de ribera
- Pèrdua dels cultius tradicionals a favor de nous cultius de regadiu
- Increment desordenat de la superfície forestal

4.5. Objectius generals per tendir cap
l’aspecte en qüestió

a la sostenibilitat en

Potenciar els valors ecològics del municipi com a recurs turístic
Mantenir el mosaic agroforestal
Preservar la vegetació de ribera
Catalogar i protegir els sistemes lacustres del municipi
Conservar i potenciar els sistemes fluvials com a connectors principals
Mantenir i millorar la superfície forestal, ordenant-la atenent a criteris de
sostenibilitat
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RISCOS AMBIENTALS
1.

Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
Com a descriptors relatius als riscos ambientals del municipi de Sant Miquel de
Campmajor emprats en la diagnosi destaquen:
El percentatge d’àrea afectada pel risc d’inundacions: 0%
El percentatge d’àrea afectada pels moviments de vessant: 42,9%
El percentatge d’àrea afectada pel risc derivat de fenòmens de
subsidència: 16,6%
Nombre de pous afectats per la contaminació de nitrats (període 1995-99
segons dades de l’ACA): 3

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
Pel que fa a riscos ambientals d’origen natural, el municipi de Sant Miquel de
Campmajor es veu afectat bàsicament per riscos geològics generats pel
moviment de vessants i pels efectes de la subsidència o d’esfondraments
(col·lapses). En relació als riscos ambientals derivats d’activitats antròpiques és
remarcable la contaminació de les aigües subterrànies per nitrats provinents de
fonts agràries.
El risc geològic derivat dels moviments de vessant ocupa una extensió de
1.425 ha (42,9%). Aquest risc es troba cartografiat al MAPA M-3.6 RISC
D’ESLLAVISSAMENTS. El risc geològic derivat del fenomen de la subsidència
ocupa una extensió de 551,7 ha (16,6%). Aquest risc es troba cartografiat al
MAPA M-3.5 RISC DE COL·LAPSES.
Pel que fa als riscos d’origen sísmic i volcànic el municipi no es considera una
àrea de perillositat ja que no hi ha evidències històriques d’aquests fenòmens.
Quant al risc derivat de la contaminació de les aigües subterrànies s’ha
constatat l’existència de certs episodis de contaminació en almenys tres dels
pous inventariats que superaven els 50 mg/l que descriu el Reglament
Tecnicosanitari com el llindar màxim per al consum humà d’aigua potable.
Aquestes dades s’han obtingut a partir de consultes de la Xarxa bàsica de
control de qualitat de l’ACA.
En aquest treball s’ha arribat a la conclusió que no existeix clarament un
aqüífer vulnerable a la contaminació de nitrats d’origen agrari. Tot i això
l’aqüífer al·luvial es pot veure afectat per certs episodis de contaminació i si
són freqüents les pràctiques agràries d’adob intensiu dels camps de conreu
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amb purins aquests poden malmetre permanentment la qualitat de les aigües
subterrànies.
Aqüífers cartografiats al MAPA M-2.2. D’AIGÜES SUBTERRÀNIES

2.

Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

2.1. Riscos ambientals d’origen natural
2.1.1. Inundacions i avingudes7
Segons el Pla de Delimitació de Zones Inundables per a la Redacció de
l’INUNCAT el municipi de Sant Miquel de Campmajor no presenta cap superfície
susceptible de patir risc d’inundacions. En canvi si que presenta un parell de
punts crítics.
S’han identificat 2 punts crítics en el municipi de Sant Miquel de Campmajor.
Punts Crítics del municipi de Sant Miquel de Campmajor
RMCJ01 Riera de Sant Miquel - Conca del riu Fluvià – Terme municipal de
Sant Miquel de Campmajor - PERILL MIG
UTM X: 473.961

UTM Y: 4.664.841

Pont sobre la riera a la carretera de Santa Maria del Collell: secció de desguàs
insuficient. Risc de desbordament sobre la carretera.
RMCJ02 Riera de Sant Miquel – Conca del riu Fluvià – Terme municipal de
Sant Miquel de Campmajor - PERILL MIG
UTM X: 473.808

UTM Y: 4663.983

Pont sobre la riera a la carretera de Mieres: secció de desguàs insuficient. Risc
de desbordament i tall de la carretera.

MAPA M-3.4. RISC D’INUNDACIONS

7

Correspon a l’oferta addicional núm. 8
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2.1.2. Sísmic i volcànic
El municipi de Sant Miquel de Campmajor no es considera una àrea de
perillositat sísmica ja que al llarg del registre històric no s’ha vist afectat per
fenòmens de naturalesa sísmica importants.
El municipi estudiat s’inclou dins de l’annex II de la Directriu bàsica de
planificació de protecció civil davant el risc sísmic (BOE, 25 de maig de 1995).
Els municipis inclosos dins d’aquest annex han de seguir els criteris que marca
la Norma de construcció sismoresistent sobre projectes de construcció, reforma
i conservació dels edificis.
Al municipi estudiat no hi ha evidències de vulcanisme quaternari ni neogen
per la qual cosa es considera que el risc volcànic en aquest municipi és
pràcticament nul.

2.1.3. Geològic i d’erosió de sòls
L’estudi dels riscos geològics del municipi de Sant Miquel de Campmajor
constata l’existència de 2 grans grups de riscos derivats de fenòmens
geològics: el generat pels moviments de vessant i el generat per fenòmens
de subsidència o d’esfondraments (col·lapses).
Moviments de vessant
La morfologia abrupte del municipi (el 87% de la seva superfície té un pendent
superior al 10%) i l’existència de materials inestables com són les margues,
que al seu damunt aguanten materials molt consolidats, com els gresos,
provoquen
seriosos
problemes
d’inestabilitat
gravitatòria.
Aquestes
característiques unides a:
l’existència d’un gran conjunt de falles de direcció nord-sud
i el fet de ser una zona d’importans descàrregues d’aigües subterrànies,
dóna la combinació perfecta perquè es produeixin grans moviments del terreny
que poden donar lloc a esllavissades importants.
Pels motius descrits anteriorment una important franja del municipi de Sant
Miquel de Campmajor, menys la zona que ocupa el fons de vall, formada
principalment per dipòsits quaternaris, queda delimitat per aquest risc, si bé la
seva ocurrència en grans magnituds és molt difícil. Seria necessària alguna
condició per posar en marxa moviments de gran magnitud si bé el més
probable és l’existència de petits esllavissaments en talussos com a
conseqüència de l’obertura de noves carreteres.
MAPA M-3.6. RISC D’ESLLAVISSAMENTS
Risc de col·lapse
Aquest risc està molt ben documentat a la vall de Sant Miquel de Campmajor
pel gran nombre d’estanyols identificats i que han estat descrits a l’apartat 2.4
dedicat a la Hidrologia i Hidrogeologia.
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Segons Pallí i Trilla (1979) aquests col·lapses estan relacionats amb els guixos
subjacents a la formació de margues de Banyoles, essent conseqüència de la
seva dissolució. D’aquesta manera les aigües que emanen per aquests
“bullidors” són riques en sulfat càlcic. Cal recordar que l’últim col·lapse es va
produir el dia 5 de febrer de 1974 davant del mas de la Casica, al peu de la
carretera de Banyoles a Olot per Santa Pau.
En algun d’aquests estanyols recents hi brolla aigua de manera més o menys
continuada, és per això que se’ls hi dóna el nom de “bullidors”, situant-se el
seu nivell piezomètric, a uns 8 m per damunt del canal del Ritort, pel fons del
qual també en sorgeix l’aigua en més d’un punt.
En l’actualitat el procés geològic que origina els col·lapses tal i com descriuen
els experts (Pallí i Trilla, 1979) està en ple vigor, notant-se els seus efectes a
escala generacional i hipotecant alguna de les activitats humanes que a la vall
s’hi poden desenvolupar. Així doncs l’acció tectònica conjugada amb l’acció
remuntant del Riu Ser que produeix alhora l’encaixament del Riu Ritort
afavoreix la profusió de col·lapses del tipus recent. Aquests tendeixen a
formar-se just al fons de la Vall que és on s’ha delimitat cartogràficament el
risc potencial d’aquest tipus de fenòmens lligats a la geodinàmica externa.
MAPA M-3.5. RISC DE COL·LAPSES

2.2. Riscos ambientals relacionats amb activitats antròpiques.
2.2.1. Contaminació de sòls i d’aigües superficials i subterrànies8
Pel que fa a la contaminació de sòls i d’aigües superficials i subterrànies
l’aspecte més rellevant radica en el fet que el municipi de Camós es troba dins
les zones designades vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
procedents de fonts agràries segons el DECRET 476/2004, de 28 de desembre.
L’estudi de les dades pertanyents a la Xarxa bàsica de control de qualitat de
l’ACA i que es poden consultar a través d’internet a la web de l’ACA ens revelen
la incidència de la contaminació de nitrats en alguns pous del municipi als
quals s’ha tingut accés.
Almenys tres dels pous inventariats s’ha vist afectats per nivells de
concentració de nitrats superiors als 50 mg/l, llindar màxim per al consum
humà segons el Reglament Tècnicosanitari.

8

Aquest apartat es complementa amb l’oferta addicional núm. 4 de DELIMITACIÓ DE
ZONES VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓ DE NITRATS, tal i com estableix la
Directiva 91/676/CEE i la Directiva 200/60/CEE, que es presentarà dins el Pla d’Acció.
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Dades recollides
Les dades recollides són les que pertanyen a la Xarxa bàsica de control de
qualitat de l’ACA i que es poden consultar a través d’internet a la web de l’ACA.
Pel municipi de Sant Miquel de Campmajor es compta amb un total de 6 pous
inventariats, dels quals 3 exploten nivells aqüífers de les formacions de
margues de Banyoles i de guixos i 3 exploten l’al·luvial situat al fons de vall a
profunditats que no superen els 15 m.

Figura 1. Evolució de la concentració de nitrats en els pous de la xarxa
bàsica de control de qualitat de l'ACA. Municipi de Sant Miquel de
Campmajor.
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Com s’observa a la gràfica de concentracions dels diversos pous estudiats la
meitat presenta concentracions que superen el màxim recomanable per a la
salut (50 mg/l de nitrats).
Amb les dades de què es disposa i segons la situació dels pous estudiats tot
indicaria que aquests exploten dos tipus d’aqüífers ben diferenciats:
l’al·luvial quaternari
alguns nivells aqüífers ubicats en les formacions de margues i guixos
eocens.
Dels pous que exploten els al·luvials, tan sols el núm. 3, ubicat a les escoles,
presenta concentracions anòmales de nitrats, mentre que dels pous que
exploten les margues, 2 es troben per damunt dels valors màxims (el pou
núm. 2 i 4). Els pous que exploten l’al·luvial són pous excavats i poc profunds i
FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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segurament molt influenciats pels nivells piezomètrics de les rieres de la vall.
Els pous ubicats al damunt de margues són pous profunds de tipus sondeig
que superen els 30 m de profunditat. Aquests estan poc influenciats pels
nivells de les rieres.
En conseqüència els diferents tipus de captacions possibles s’han vist afectades
per valors anòmals de nitrats tot i que se’n desconeix l’origen i la fluctuació
d’aquests valors cosa que fa difícil aventurar-se en les possibles causes
d’aquestes contaminacions i de la capacitat de recuperació d’aquests pous
sense millors i més recents estudis. Malgrat aquestes raons res no fa pensar
que els nivells de concentració de nitrats en alguns punts del municipi s’hagi
pogut mantenir per sota dels 50 mg/l.

Descripció dels aqüífers i grau de vulnerabilitat
Els aqüífers susceptibles de patir algun tipus de contaminació són els següents:
Aqüífer al·luvial.
Profunditat inferior als 7 m.
Capacitat de penetració baixa.
Grau de vulnerabilitat baix.
Aquest aqüífer a causa de la seva composició heteromètrica que conté a més
una abundant quantitat en argila presenta un baix nivell de penetració i
propagació dels contaminants i per aquest motiu el grau de vulnerabilitat és
qualificat de baix. La influència de les rieres associades fa que la capacitat de
recuperació sigui elevada. Tan sols pot esdevenir problemàtic en trams amb un
elevat contingut de sorres i graves que facilitin la propagació del contaminant.
Aqüífer en margues
Les dades aportades per la Xarxa de Control de la Qualitat d’Aigües
Subterrànies de l’ACA mostren nivells preocupants de contaminació per nitrats
en els pous que exploten aquests materials (pous núm. 2 i 4). Considerant les
característiques d’aquesta formació tot fa pensar que els valors són indicatius
de contaminacions pròximes i puntuals a la ubicació del pou i que no són
indicatives de les possibilitats reals de veure’s afectada tota la formació
geològica.
A partir d’aquestes consideracions es creu que el grau de vulnerabilitat, a
priori, és baix, pel seu caràcter de roques impermeables i pel fet de presentarse molt meteoritzades en els seus afloraments. Aquestes característiques
comporten grans dificultats a una possible penetració de substàncies
contaminants. Tanmateix caldrien nous mostrejos per tal de corroborar
aquestes hipòtesis.
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Aquest apartat es complementa amb l’oferta addicional núm. 4 de
DELIMITACIÓ DE ZONES VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓ DE NITRATS, tal
i com estableix la Directiva 91/676/CEE i la Directiva 200/60/CEE, que es
presentarà dins el Pla d’Acció.

3. Criteris generals i referències considerats per a
l’elaboració de la diagnosi estratègica
La transformació que actualment experimenta el nostre entorn exigeix un canvi
en el tipus de polítiques adreçades a la seva gestió, que esdevé,
inevitablement, més complexa. Cal una política de zonificació dels riscos i
planificació territorial que permeti una gestió preventiva eficaç. D’altra banda,
qualsevol política de prevenció i gestió dels riscos naturals hauria d’enfocar-se
des de la pluridisciplinarietat.
Identificar i tipificar el risc per tal de gestionar-lo convenientment amb
l’objectiu de preveure situacions d’emergència és una qüestió d’ordre prioritari
donada l’elevada densitat de població del nostre territori.
La planificació ha de condicionar les activitats humanes al risc diagnosticat per
tal d’evitar situacions crítiques i informar als gestors per tl de vincular els
planejaments a les situacions de risc descrites.

4.

Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats
Impacte significatiu

Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Grau moderat de riscos naturals

1

20%

Vulnerabilitat dels aqüífers del municipi a la
contaminació de nitrats provinents de fonts
agràries.

2

80%
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4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
4.2.1. Grau moderat de riscos naturals
El conjunt de riscos ambientals que afecten el terme municipal de Sant Miquel
de Campmajor es pot considerar moderat. Aquests riscos gaudeixen en el
municipi d’una gran extensió però d’una incidència real davant l’activitat
humana molt baixa.
La integració d’aquestes variables, tot i això, en el planejament municipal és
indispensable en un futur per evitar danys severs.

4.2.2. Vulnerabilitat dels aqüífers del municipi a la contaminació de
nitrats provinents de fonts agràries
Es constata l’existència d’un risc derivat de la vulnerabilitat dels aqüífers a la
contaminació de nitrats provinents de fonts agràries.
Actualment la gestió que es duu a terme en aquest sentit no possibilita
conèixer l’abast real d’aquesta contaminació tant pel que fa a la manca
d’analítiques recents com per la inexistència d’una delimitació exhaustiva dels
aqüífers i de les zones vulnerables a nivell municipal.

4.3. Normativa vigent i grau de compliment
Marc legal europeu
-

Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la protecció de
les aigües contra la contaminació produïda per nitrats en l'agricultura.
Data; 31/12/1991. Medi de publicació: DOCE.

-

Directiva marc de l’aigua 200/60/CEE.
Marc legal estatal

-

Reial Decret 261/1996 de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües
contra la contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts
agràries que transposa la Directiva 91/676/CEE de protecció de les
aigües contra la contaminació produïda per nitrats d'origen agrari.
Data: 11/03/1996. Medi de publicació: BOE.

-

Real Decret 2543/1994, de 29 de desembre, Norma de construcció
sismoresistent, part general i edificació (NCSE-94).

-

Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant el risc sísmic
(BOE, 25 de maig de 1995) i la seva modificació per Acord del Consell
de Ministres, de 16 de juliol de 2004.

-

Real Decret 997/2002, de 27 de setembre, es va aprovar la Nova
Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSE02) i es va derogar la Norma NCSE-94.

-

Resolució de 21 de febrer de 1996 per la qual s’aprova la Directriu
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bàsica de planificació de protecció civil davant el Risc Volcànic.
Marc legal autonòmic
-

-

Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
procedents de fonts agràries. Data; 31/12/2004. Publicació: DOGC.
Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven mesures
ambientals de prevenció i correcció de la contaminació de les aigües
per nitrats. Data; 17/05/2001. Medi de publicació: DOGC.
Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovació del programa de
mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. Data;
26/06/2000. Medi de publicació: DOGC.
Decret 167/2000, de 2 de maig, de mesures excepcionals en matèria
de fonts d'abastament públiques afectades per nitrats. Data;
17/05/2000. Medi de publicació: DOGC.
Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de
fonts agràries. Data: 06/11/1998. Medi de publicació: DOGC.
Marc legal municipal

-

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces
Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Manca de seguiment dels paràmetres mínims de qualitat dels aqüífers

Punts forts o fortaleses (valors intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Els riscos ambientals d’origen natural són en general moderats tot i la gran
extensió que ocupen.

Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Desconeixement de l’abast real de la contaminació dels aqüífers del municipi
per nitrats procedents de fonts agràries.
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4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
Establir una xarxa de seguiment de la qualitat dels aqüífers.
Controlar la fertilització de les zones agrícoles per evitar la contaminació
dels aqüífers per nitrats.
Promoure una agricultura i ramaderia sostenibles, adequades a les
necessitats del territori pel que fa a dejeccions ramaderes i respectuoses
amb el manteniment de la qualitat dels aqüífers.

MOBILITAT
1.

Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
La mobilitat és un factor que té molt a veure amb l’estructura urbana, el fet
d’existir diferents nuclis amb una manca important d’equipaments i serveis
(escoles, comerços, etc.) crea una dependència més gran del vehicle privat.
Per altra banda, l’activitat econòmica i la oferta de treball fora del municipi
també té una repercussió directa en la mobilitat.
Els municipis rurals, que disposen de diversos nuclis separats i un important
número de petits veïnats i la resta de cases disseminades pel municipi es fan
sota una concepció que respon a l’esmentat protagonisme de l’automòbil. El
procés de conversió cap a un altre disseny hauria de ser amb un paper més
rellevant per a transports alternatius com la bicicleta.
Dins aquest nou concepte de disseny del nucli rural, és molt difícil donar
protagonisme al transport públic, degut a la dispersió dels habitants.
El descriptor més útil i bàsic utilitzat en la mobilitat és:
Nombre de vehicles per habitant
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1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
El municipi de Sant Miquel de Campmajor disposa d’una xarxa de carreteres
secundàries, que uneix Sant Miquel amb les poblacions veïnes. La majoria de
quilòmetres de carretera que passen pel terme municipal són d’intensitat
baixa.
La major part del seu terreny municipal és sòl forestal i agrícola, tenint un
important número de cases disseminades arreu de la seva superfície municipal,
que es comuniquen a través de camins i carreteres locals. Diversos dels camins
que condueixen a les masies i cases de pagès, són sense asfaltar, aspecte ben
valorat pels habitants del municipi.
Sant Miquel de Campmajor no disposa de transport públic intermunicipal.
El parc mòbil de Sant Miquel de Campmajor a l’any 2005 era de 148 turismes
(67,9%), 40 camions (18,34%), 8 ciclomotors (3,7%), 13 motocicletes (6%) i
9 tractors (4,13%).
Sant Miquel de Campmajor no disposa de cap parada de bus, tot i que hi passa
un servei de transport públic ofert per l’empresa TEISA. La freqüència de pas
de la línia que uneix Olot amb Banyoles, passant per Mieres, és els dimecres
feiners un únic cop al dia, i la línia que uneix Mieres amb Banyoles és dels
dissabtes feiners dos cops al dia.
El municipi de Sant Miquel de Campmajor no disposa de cap tram de carril bici.
Les dades consultades denoten una forta dependència del vehicle privat, amb
un alt índex de dependència. Tot i no disposar-se de dades històriques per a
avaluar l’evolució en el temps d’aquest indicador, però sí de dades indirectes,
com l’evolució en el nombre de vehicles per llar, l’increment dels
desplaçaments per motius de feina, etc. fan pensar que és una tendència a
l’alça. Paral·lelament, la incidència del transport col·lectiu per carretera és molt
baixa.

2.

Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

Les últimes dades de mobilitat són de l’any 2001, i s’han obtingut de l’Institut
d’Estadística de Catalunya. El número de desplaçaments diaris de la residència
al lloc de treball era de 87, mentre que el número de desplaçaments diaris de
la residència al lloc d’estudi era de només 8. La població censada a l’any 2001
al municipi de Sant Miquel de Campmajor era de 208 persones.
Dels 87 desplaçaments diaris des de la residència al lloc de treball, 24 es
realitzaven dins el mateix municipi (27,58%), 63 es realitzaven fora del
municipi (72,42%). Per altre banda hi va haver un total d’11 desplaçaments
des de fora i 35 desplaçaments diaris atrets al municipi de Sant Miquel de
Campmajor; això suposa una diferència d’atrets i generats de -52
desplaçaments. Per altra banda, dels 8 desplaçaments diaris de la residència al
lloc d’estudi, només 1 es realitzava dins el mateix municipi (12,5) i 7 es van
realitzaven fora del municipi (87,50). A més, hi havia 3 desplaçaments diaris
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des de fora per causes d’estudi i 4 desplaçaments atrets al municipi de Sant
Miquel de Campmajor; això suposa una diferència d’atrets i generats de –4
desplaçaments. Dels desplaçaments realitzats des de la residència al lloc de
treball o estudi, la major part es fa per un mitjà de transport privat.

Figura 1: Desplaçaments per mitjà de transport
(mobilitat per raó de treball o estudis)
1%

2%

97%

Col·lectiu

Individual

Altres

Font: Elaboració pròpia a partir de dades obtingudes de la Web de l’Institut d’Estadística de
Catalunya.

El parc mòbil del municipi de Sant Miquel de Campmajor a l’any 2005 era de
218 vehicles, que es diferencien en turismes, camions, motocicletes,
ciclomotors i tractors. Els turismes són els vehicles majoritaris del parc mòbil
de Sant Miquel de Campmajor (67,89%).

Figura 1: Parc mòbil del municipi de Sant Miquel
de Campmajor
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
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El municipi de Sant Miquel de Campmajor no disposa de carril bici dins del seu
terme municipal.
Xarxa supramunicipal
Vies

Intensitat
elevada

Intensitat
moderada

Intensitat
baixa

Carretera GI-524

X

Carretera GIV-5246

X

Carretera GIP-5244

X

Aquestes vies de comunicació no causen cap impacte ambiental, degut a les
seves característiques i situació. Les vies de comunicació no causen cap efecte
barrera ni per la flora ni per la fauna de la zona. Alhora no hi ha afectació
paisatgística ni estètica, ja que són vials de comunicació sense talussos ni cap
infraestructura destacada, com per exemple ponts o viaductes. Aquestes vies
de comunicació estan allunyades de les zones urbanes i degut a la seva
intensitat de trànsit, l’impacte acústic causat a les zones urbanes és mínim.

3. Criteris generals i referències considerats per a
l’elaboració de la diagnosi estratègica
La mobilitat –tant de persones com de mercaderies- ha d’evolucionar seguint
nous models de creixement. La forta inversió en transport privat (sovint
sinònim de més llibertat) s’ha fet a costa d’augmentar els perjudicis
econòmics, ambientals i socials.
La mobilitat ha de perseguir una disminució del cost energètic, una reducció de
la sinistralitat i una penalització dels sistemes de transport menys sostenibles a
base d’internalitzar els costos ambientals.
A Catalunya, la major part de mercaderies es mouen per carretera. Cal fer una
aposta molt clara per el transport de mercaderies mitjançant el ferrocarril, com
passa a d’altres estats europeus. Les empreses haurien de poder apostar per
aquest tipus de transport més eficient i més respectuós ambientalment.
A escala local, la mobilitat de persones i mercaderies provoca una pèrdua de
qualitat de vida. El trànsit és percebut pels ciutadans com el principal problema
ambiental. La creixent zonificació de les activitats dins de la ciutat genera més
mobilitat i comporta un cost ambiental major.
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A més, el transport és la primera causa de canvi climàtic. Tot i haver millorat
l’eficiència dels motors i la qualitat dels combustibles, l’increment del volum de
vehicles i l’increment dels desplaçaments amb la introducció de motors més
potents i una menor ocupació dels vehicles han contrarestat els guanys
tecnològics assolits.
Derivat de la mobilitat tenim l’increment de les infraestructures com a causa
directa de l’ocupació i fragmentació del territori. Cal avaluar l’impacte
ambiental dels projectes futurs i incorporar les conseqüents mesures
correctores paral·lelament a una gestió de la mobilitat que ofereixi alternatives
a la construcció de noves vies.
Contemplar el gran dèficit que s’observa en general pel que fa a la
intermodalitat aportaria nous arguments per millorar els plan de mobilitat.
Quan la intermodalitat és deficient, per raons de flexibilitat i seguretat de
servei, l’usuari opta pel transport privat, més autònom si bé més impactant.
Cal preveure logístiques de transport que ofereixin l’accessibilitat al conjunt del
territori.

4.

Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats
La mobilitat de les persones i de mercaderies cada vegada és més forta. Avui
el transport és un dels principals consumidors d’energia al municipi i també és
el que fa més emissions de contaminants atmosfèrics, a banda d’altres
aspectes que tenen una important incidència en la qualitat urbana i en la
qualitat de vida dels ciutadans (soroll, aparcaments, etc.). Aquest augment de
la mobilitat està totalment relacionada amb un ús massiu del vehicle privat.
Sovint s’utilitza el cotxe per a la majoria de desplaçaments.
Davant d’aquesta situació, un model de mobilitat sostenible ha d’apostar per
promoure els desplaçaments a peu (o en bicicleta) per dins el municipi.
Un altre aspecte a considerar és el nivell d’accessibilitat del municipi, tenint en
compte que existeix un marc Legal (Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat
i de supressió de barreres arquitectòniques i els decrets que la desenvolupen)
que estableix que els edificis públics i els carrers i voreres, han de ser
accessibles a les persones amb mobilitat reduïda.
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Impacte significatiu

Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Extensa xarxa de carreteres

1

40%

Important parc mòbil

2

30%

Impactes ambientals de les infraestructures
viàries

3

15%

Existència
de
supramunicipal

4

15%

xarxes

de

carreteres

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
1. BONES COMUNICACIONS SUPRAMUNICIPALS
Sant Miquel de Campmajor presenta una bona connexió i proximitat amb les
principals infrastructures viàries. Així, es troba en el traçat o bé pròxim a les
principals infrastructures viàries comarcals.
Temps aproximat (minuts) des de Sant Miquel de Campmajor (amb transport
motoritzat)

-

A Girona: 20-25’

-

A Banyoles:10-15’

-

A l’autopista A-7: 15-20’

2. EL TREBALL I ELS ESTUDIS, IMPORTANTS FONTS GENERADORES DE
MOBILITAT
Segons l’Enquesta de Mobilitat Obligada de l’any 2001 (és la darrera disponible
de l’institut d’estadística de Catalunya), els habitants de Sant Miquel de
Campmajor fan cada dia uns 56 desplaçaments per mobilitat obligada, en
especial per motius de feina (92,86%) i en menor importància per motius
d’estudi (7,14%).
Tot i això, la meitat d’aquests desplaçaments externs tenen com a destí, els
municipis de l’entorn immediat (Banyoles, Mieres, Girona, Olot) i, per tant les
distàncies dels desplaçaments no són massa llargues. La deficient xarxa de
transport públic, fa que la major part dels desplaçaments per motius de feina
es realitzin amb transport individual, a l’igual que per motius d’estudis.
3. DEFICIENT OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC
L’actual oferta de transport públic de Sant Miquel de Campmajor és deficient,
caldria potenciar aquest mètode de desplaçament, incrementant la freqüència
FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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de pas, que actualment és només de dos dies a la setmana (dimecres i
dissabte).
No arriba a un 1 % els desplaçaments per motius de feina que es realitzen en
transport públic. Segons enquesta realitzada durant el PALS, l’ús del transport
públic pels habitants de Sant Miquel de Campmajor és molt baix.
4. POCA ACCESSIBILITAT PELS DESPLAÇAMENTS A PEU
Tot i que els desplaçaments a peu representen un dels sistemes de
desplaçament majoritari intern a Sant Miquel de Campmajor, la permeabilitat
al pas de vehicles i trànsit motoritzat per l’interior dels nuclis és baixa.
La Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques i els decrets que la desenvolupen, regulen les condicions que
ha de reunir l’entorn urbà (edificis, espai públic, transport col·lectiu,...) per tal
de garantir el dret a l’accessibilitat al col·lectiu de persones amb mobilitat
reduïda. La Llei, dicta que els edificis públics han de ser totalment accessibles,
igual que els carrers i voreres, entre d’altres.
5. ÍNDEX D’INCIDÈNCIA DE L’ÚS DEL VEHICLE PRIVAT MOLT ELEVAT
El 97% dels desplaçaments per motiu de feina o d’estudis es realitzen amb el
vehicle propi, mentre que només un 2% dels desplaçaments es realitzen amb
mitjans de transport col·lectiu. L’ús del vehicle particular per motius de feina es
refereix bàsicament a automòbils, mentre que per motius d’estudis són
principalment ciclomotors.
El protagonisme del vehicle privat, esmentat abans, es relaciona amb una
baixa incidència del transport públic.
6. POCA INCENTIVACIÓ DE L’ÚS DE LA BICICLETA
L’estructura del municipi articulat en nuclis separats per distàncies curtes i un
relleu relativament pla, fa que la utilització de la bicicleta com a mitjà de
transport sigui una bona alternativa per a determinats sectors de la població.
La baixa intensitat de trànsit de les vies de comunicació municipals i l’orografia
de la zona (plana), fa que s’hi pugui circular amb bicicleta sense masses
dificultats.
Tampoc es fomenta explícitament l’ús d’aquest mitjà de transport, ni des de la
pròpia administració municipal (senyalització, creació d’aparcaments específics
...).

4.3. Normativa vigent i grau de compliment
Marc legal europeu
Marc legal estatal
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Reial Decret sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil
(2002).
Marc legal autonòmic

-

Llei de mobilitat de Catalunya 9/2003, del 13 de juny.
Llei d’urbanisme de Catalunya 2/2002, del 14 de març.
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques.
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei
20/1991, de 25 de novembre.
Marc legal municipal

-

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces
Oportunitats (valors que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Creació o senyalització de trams de carril bici.
- Potenciació de la xarxa de transports públic comarcal o d’un sistema de
“transport a la carta”, promogut per l’Ajuntament i el Consell Comarcal.

Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Creació d’alguna nova via de comunicació al municipi.
- Ús de camins privats per part de quads i motoristes.

Punts forts o fortaleses (valors intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Sant Miquel presenta una bona comunicació amb les principals vies
provincials.
- El relleu relativament pla, fa que la bici sigui una bona alternativa de
desplaçament.
- El mateix municipi disposa d’una escola de primària, evitant desplaçaments a
fora del municipi.
Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- En relació a la mobilitat obligada (mobilitat per raons de treball i/o estudis)
s’observa una tendència a augmentar el nombre desplaçaments diaris cap a
fora el municipi.
- El sistema de transport majoritàriament usat és el vehicle privat.
- L’estat de conservació d’alguns camins rurals és dolent, i en alguns casos no
permeten l’accés de bombers i guardes forestals.
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- Els trams més perillosos són el pont de l’església de Sant Miquel, Pont del
Molí i la corba de l’estany de les Treus Creus, a més de la carretera del Collell.
- Manca de mercat de treball al municipi, excepte la gent que treballa en les
explotacions agrícoles i ramaderes.

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
Potenciar el transport públic per als desplaçaments als municipis veïns.
Crear una xarxa de carrils bici, així com fomentar l’ús de la bicicleta en
general.
Millorar les comunicacions entre els diferents nuclis de població que formen
el terme municipal.
Conservar els camins de terra del municipi, en un bon estat de conservació.
Aprofitar el transport escolar, per al transport de públic de particulars.

AIGUA
1.

Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
En el nostre país l’aigua potable és un recurs més aviat escàs i al mateix temps
imprescindible per al desenvolupament, pel que està sotmesa a una intensa
legislació i control per part dels organismes competents, com per exemple
l’Agència Catalana de l’Aigua.
Tota política d’aigua ha de tenir com a objectius principals prevenir i evitar la
contaminació de les aigües subterrànies i superficials, així com la rehabilitació
de les fonts d’aigua amb programes d’estalvi dotats de recursos econòmics
necessaris per incentivar inversions que minimitzin el consum d’aigua.
L’efecte combinat del creixement econòmic i del previsible canvi climàtic,
empitjora la situació. És per això que la gestió de l’aigua més sostenible és
aquella que es basa en un model que s’encarregui de la demanda i no tant de
l’oferta d’aigua.
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L’ús de l’aigua, és l’indicador utilitzat per a la redacció de la present Diagnosi,
ja que cada vegada és més important saber quin és l’ús que es fa d’aquest
recurs natural.
Una mesura molt important per gestionar la demanda és l’estalvi d’aigua a tots
els nivells: als domicilis, a la indústria i a l’agricultura.
Alguns descriptors són:
El consum d’aigua al municipi per habitant i dia.
Número de captacions d’aigües subterrànies privades legalitzades.

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
El municipi de Sant Miquel de Campmajor no disposa de cap xarxa de
distribució d’aigua potable. El principal nucli de Sant Miquel, on s’hi concentren
els equipaments municipals (l’Ajuntament, el Centre Cívic, les Escoles, i els
Equipaments Esportius) així com algunes cases particulars, disposa d’aigua
potable gràcies a la captació que se’n fa des d’un pou.
La resta de cases del terme municipal, que es troben disseminades pel terme
municipal, la majoria disposen de captacions d’aigua a través de pous
particulars.
Actualment, l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, està en contacte amb
l’Agència Catalana de l’Aigua per a la construcció d’una xarxa de distribució
d’aigua en el nucli de Sant Miquel. S’està proposant de prospectar pous a gran
profunditat per abastir el poble.
Els usos majoritaris de l’aigua en el municipi de Sant Miquel són per a: ús
domèstic i ús agrícola-ramader.
Amb el pas del temps, la major part de les fonts del municipi han desaparegut
degut a que s’han assecat o bé que la vegetació les ha fet desaparèixer.
A Sant Miquel de Campmajor tot i no haver-hi una xarxa d’abastament d’aigua
potable, i que la majoria de cases, disposen de pous per a l’abastament d’aigua
de boca, gran part d’aquests no estan legalitzats davant l’Agència Catalana de
l’Aigua.
Sant Miquel de Campmajor no disposa de cap xarxa de sanejament. La major
part de la població, viu en cases disseminades per tot el terme municipal, les
quals (no totes), disposen de fossa sèptica, que són buidades periòdicament.
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De la mateixa manera, el principal nucli de població corresponent al veïnat on
hi ha l’ajuntament i els equipaments municipals, no disposa de cap xarxa de
sanejament, sinó que les aigües residuals domèstiques estan connectades a
fosses sèptiques, que també són buidades periòdicament.
El fet que a Sant Miquel de Campmajor, no hi hagi cap activitat industrial,
alleugereix la possible problemàtica amb la gestió de les aigües residuals.

2.

Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

El municipi de Sant Miquel de Campmajor no disposa de cap xarxa
d’abastament d’aigua potable. El principal nucli de Sant Miquel, on s’hi
concentren els equipaments municipals (l’Ajuntament, el Centre Cívic, les
escoles, i els equipaments esportius) així com algunes cases particulars, entre
elles l’hostal de Sant Miquel, disposa d’aigua potable gràcies a la captació que
se’n fa des d’un pou.
De la mateixa manera que la resta de cases del terme municipal, que es troben
disseminades pel terme municipal, les quals disposen de captacions d’aigua a
través de pous particulars.
És per això que a Sant Miquel de Campmajor es parli d’escassetat d’aigua a
més d’una baixa qualitat de la mateixa.
Al no disposar d’una xarxa de subministrament municipal, fa impossible
conèixer els consums d’aigua municipals.
La captació d’aigua de l’ajuntament i els serveis municipals és subterrània, i
prové d’un pou que hi ha molt proper a aquestes instal·lacions municipals.
Aquest pou, també serveix per a l’abastament d’aigua de les cases més
properes, entre elles l’hostal de Sant Miquel i tot el veïnat. Cal indicar que
aquest pou s’està quedant sense aigua, i en èpoques de fort estiatge, hi ha
mancances d’aigua en els punts de consum. Actualment, l’Ajuntament de Sant
Miquel de Campmajor, està en contacte amb l’Agència Catalana de l’Aigua per
a la construcció d’una xarxa de distribució d’aigua municipal.
L’aigua extreta del pou es potabilitza en una petita estació, mitjançant un
sistema de cloració que utilitza l’energia elèctrica. Els controls i anàlisis de
l’aigua extreta del pou, es realitzen periòdicament. En general, aquestes
analítiques presenten nivells significatius de nitrats, a l’igual que gran part de
les captacions municipals; tanmateix, l’ajuntament de Sant Miquel de
Campmajor no disposa de les analítiques.
L’aigua utilitzada en el terme municipal de Sant Miquel de Campmajor té dos
usos: l’ús domèstic i l’ús agrícola/ramader.
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Tanmateix, degut a que el municipi de Sant Miquel de Campmajor no disposa
de xarxa de distribució i que la majoria de cases disposen de pous particulars, i
que en molts casos no estan legalitzats davant l’Agència Catalana de l’Aigua, fa
impossible definir quins són els consums d’aigua en el terme municipal.
La major part d’explotacions agrícoles i ramaderes disposen de pous propis de
captació, d’on extreuen l’aigua per a la seva activitat. Tanmateix, hi ha un
important número d’explotacions que no tenen legalitzats els pous a l’ACA, és
per això, que és impossible comptabilitzar exactament els consums d’aigua
d’aquestes captacions pròpies.
Amb el pas del temps, la major part de les fonts del municipi han desaparegut
degut a que s’han assecat o bé que la vegetació les ha fet desaparèixer.
Per tant, per part de l’ajuntament no es té constància que actualment hi hagi
cap font al municipi. Tanmateix, podria ser que alguna d’aquestes, en certes
èpoques de l’any, hi ragi aigua tot i que no de forma regular, a més que no es
troben controlades amb analítiques periòdiques.
Sant Miquel de Campmajor no disposa de cap xarxa de sanejament. La major
part de la població, viu en cases disseminades per tot el terme municipal, la
qual cosa en fa molt difícil la seva connexió. La majoria d’aquestes cases
disseminades (però no totes) disposen d’una fossa sèptica adequada, on hi
aboquen les seves aigües residuals domèstiques, en especial les residències
noves, no essent el cas d’algunes de velles.
De la mateixa manera, el principal nucli de població corresponent al veïnat on
hi ha l’ajuntament i els equipaments municipals (el centre cívic i el camp de
futbol), no disposa de cap xarxa de sanejament, sinó que les aigües residuals
domèstiques estan connectades a fosses sèptiques.
El fet que a Sant Miquel de Campmajor, no hi hagi cap activitat industrial,
alleugereix la possible problemàtica amb la gestió de les aigües residuals.

3. Criteris generals i referències considerats per a
l’elaboració de la diagnosi estratègica
La minimització del consum d’aigua amb la internalització dels costos
ambientals derivats de l’ús del recurs ofereix la possibilitat de valoració del
cost real de l’aigua per part de la societat, tant pel que fa al sector social,
agrícola com domèstic.
Cal plantejar-se la impulsió de mesures per a l’assoliment a mitjà termini dels
objectius de qualitat ecològica de les masses d’aigua d’acord amb la Directiva
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marc sobre l’aigua. Cal promoure així mateix, programes i acords voluntaris de
reducció de la càrrega contaminant dels efluents.
Cal preveure la delimitació i regulació dels usos per garantir una aigua de
qualitat apta per les captacions previstes. L’enduriment en el control i la
inspecció envers les captacions d’aigua no declarades, millorarà la reducció de
la sobreexplotació de rius i aqüífers.
Per altra part s’han d’impulsar programes de minimització de les pèrdues
d’aigua per part dels sistemes de proveïment i divulgar mesures d’estalvi
d’aigua en el disseny i el reg de jardins privats en les zones urbanes
enjardinades, així com també en els jardins privats.
Convé definir models de concessió per aprofitament de l’aigua més flexibles i
revisables en intervals de temps raonables per tal de poder ésser modificats.
També exigir les millors tecnologies disponibles com a condició necessària per
a una nova concessió d’aigua. A nivell domèstic impulsar l’ús d’una millor
tecnologia.
Caldria impulsar una política de sanejament de les aigües residuals que
aprofundeixi en la reducció de nutrients de les aigües que retornen al medi.

4.

Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats
Impacte significatiu

Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Manca d’una xarxa d’abastament d’aigua

1

50%

Existència de pous d’aigua sense legalitzar
davant l’ACA

4

10%

Excedència de nitrats en algunes captacions

2

25%

Manca d’una xarxa de sanejament

3

15%

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
1. DEFICIENT GESTIÓ DE L’AIGUA
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La gestió íntegra de l’aigua al municipi de Sant Miquel de Campmajor és
competència de cada usuari, fet que contribueix a una deficient gestió de
l’aigua, impedint conèixer l’estat i la qualitat de les captacions municipals.
2. QUALITAT D’AIGUA D’ABASTAMENT BAIX
L’aigua d’abastament extreta dels pous municipals presenta una molt baixa
qualitat, presentant en alguns casos nivells significatius de nitrats. Són els
mateixos particulars els responsable de realitzar tots el controls analítics
pertinents tal i com es fixa en el Decret 140/2003.
3. NOMBRE DE CAPTACIONS SUBTERRÀNIES INSCRITES EN EL REGISTRE
D’AIGÜES MOLT MENOR AL QUE S’ESTIMA QUE EXISTEIX
S’han pogut constatar que a Sant Miquel de Campmajor algunes explotacions i
algunes cases disperses compten amb pou propis sense legalitzar. La
comparació del volum d’aigua concedit i el volum d’aigua que es calcula
necessari en base a les hectàrees de terreny de regadiu9 i als habitants
dispersos, permet concloure que el volum d’aigua concedit per l’administració
hidràulica competent és molt menor que el volum d’aigua (procedent de fonts
pròpies) que es considera que s’utilitza realment.
Per aquest motiu seria convenient que des de l’Ajuntament es fomentés la
regularització de tots els aprofitaments existents en el municipi. D’aquesta
manera s’aconseguiria primerament, la determinació de la totalitat de les
captacions de fonts pròpies existents per posteriorment, promoure la seva
legalització i finalment controlar la seva explotació.
4. LES FONTS NATURALS DEL MUNICIPI HAN DESAPAREGUT
Amb el pas del temps, la major part de les fonts del municipi han desaparegut
degut a que s’han assecat o bé que la vegetació les ha fet desaparèixer.
Per tant, per part de l’ajuntament no es té constància que actualment hi hagi
cap font al municipi. Tanmateix, podria ser que alguna d’aquestes, en certes
èpoques de l’any, hi ragi aigua tot i que no de forma regular. Per tant no es
disposen d’analítiques de cap font.
S’ha de vetllar perquè es facin analítiques de potabilitat, en les principals fonts
del municipi i, si s’escau, perquè estiguin degudament retolades com a aigua
NO potable.
5. MANCA D’UN SISTEMA DE SANEJAMENT MUNICIPAL
Sant Miquel de Campmajor no disposa de xarxa de sanejament de les aigües
residuals. La major part de la població, viu en cases disseminades per tot el
terme municipal, la qual cosa en fa molt difícil la seva connexió. Cal fer constar
que no totes aquestes cases disseminades disposen de fossa sèptica, on

9

En el cas que aquestes hectàrees es reguéssin, ja que actualment, segons constata
l’Ajuntament, a Sant Miquel de Campmajor no hi ha pràcticament regadiu.
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abocar-hi les seves aigües residuals domèstiques, malgrat fora de desitjar que
instauressin aquest sistema el més aviat possible..
Els diferents nuclis de població, tampoc disposen de xarxa de sanejament per a
les aigües residuals.

4.3. Normativa vigent i grau de compliment
Marc legal europeu
-

Directiva 76/464 que tracta de les substàncies perilloses a l’aigua i té
l’objectiu de reduir o eliminar la contaminació causada per
substàncies perilloses en el medi aquàtic en general.

-

Directiva 80/68 sobre qualitat de les aigües subterrànies.

-

Directiva 75/440, Directiva 79/869 i Directiva 80/68. Relatives a la
qualitat de les aigües superficials destinades a la producció d’aigua
potable per garantir que l’aigua per al consum humà assoleix tots els
objectius de qualitat.

-

Directiva 76/160. Normativa d’aigües de bany.

-

Directiva 91/271 CEE del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre
aigües residuals urbanes.

-

Directiva 91/676 CEE relativa a la protecció de les aigües contra la
contaminació produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura.

-

Directiva 86/278 CEE per a l’ús de fangs de depuradors en agricultura
(86/278).
Marc legal estatal

-

Ley 29/85 de 2 d’agost, de Aguas.

-

Reial Decret 1138/1990, de 14 de setembre que aprova la
reglamentació tècnicosanitària per al proveïment i control de la
qualitat de les aigües potables de consum públic.

-

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial
Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del
Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els Títols preliminar i la Llei
29/1985.
Marc legal autonòmic

-

Llei 17/1987, de 13 de juliol, reguladora de l’administració hidràulica
de Catalunya, refosa pel Decret 1/1988 de 28 de gener.
Llei 5/1990 de 9 de març d’infraestructures hidràuliques.
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
La present Llei continua la reforma del marc normatiu en matèria
d’aigües duent a terme una reordenació dels principis i les
competències que informen l’actuació de l’Administració hidràulica,
reformant el règim de la planificació hidrològica i modificant la
tributació sobre l’aigua, per donar resposta als nous requeriments.
Aquesta llei proclama els principis bàsics que han de regir l’actuació
de la Generalitat en aquesta matèria, els quals es fonamenten en la
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consideració de l’aigua com a recurs natural escàs i indispensable per
al desenvolupament harmònic i sostenible de les activitats
econòmiques, que ha d’ésser optimitzat i que requereix una gestió
eficient mitjançant la introducció de tècniques d’estalvi d’aigua i de
foment de la reutilització planificada del recurs.
Decret 188/199, de 13 de juliol, pel qual es regulen les deduccions en
la tributació sobre l’aigua.
Llei 5/1981, de 4 de juny, de desenvolupament legislatiu en matèria
d’abocament i tractament d’aigües residuals.
Llei 19/1991 de 7 de novembre de reforma de la Junta de
Sanejament.
Decret 320/1990 de 21 de desembre sobre el cànon de sanejament.
La llei 7/1994, de 18 de maig, i el Decret 83/1996 de 5 de març sobre
les mesures de regularització d’abocament d’aigües residuals.
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis públics de sanejament.
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
Marc legal municipal

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces
Oportunitats (valors que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Aprofitament de l’aigua de la pluja amb la construcció de cisternes.
- Creació d’una xarxa d’abastament d’aigua potable.
- Millora dels pous existents.
Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Augment de la càrrega ramadera en àrees on podria afectar l’aigua dels
aqüífers.

Punts forts o fortaleses (valors intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Fins a l’actualitat la qualitat de l’aigua d’abastament municipal compleix amb
els criteris que fixa la normativa tècnico-sanitària.
- Correcte funcionament de la depuradora d’aigües residuals (EDAR del Terri),
essent les aigües depurades aptes per al reg agrícola.
Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Pèrdua continuada de les fonts del municipi.
- Manca d’una xarxa d’abastament d’aigua potable.
- Manca d’una xarxa de sanejament de les aigües residuals.
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- La presència de masos aïllats en el municipi que s’abasteixen de fonts pròpies
no permet garantir el control de la potabilitat dels seus abastaments.
- Problemes de contaminació (excés de nitrats) en alguns dels pous
d’abastament particular.

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
Optimitzar l’ús de l’aigua amb un ús més racional per part dels habitants de
Sant Miquel de Campmajor.
Crear una xarxa d’abastament d’aigua municipal per tal de garantir la
qualitat i la quantitat d’aigua necessària per als habitants dels principals
nuclis.
Crear un servei públic de recollida de fosses sèptiques, davant la inviabilitat
de crear una xarxa de sanejament municipal.
Mantenir en un bon estat de conservació els recs urbans, per tal d’afavorir
el curs natural de l’aigua.
Adequar les fosses sèptiques de les cases més velles.

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
1.

Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
Per avaluar la contaminació atmosfèrica no existeixen dades reals de mesura
de les emissions a l’atmosfera, les úniques de les que s’hagués pogut disposar
serien
les
corresponents
a
les
activitats
industrials
obligades
reglamentàriament a efectuar controls periòdics, inexistents a Sant Miquel de
Campmajor. A falta d’aquestes mesures reals, les emissions s’estimen a partir
de les dades de consum de combustibles i carburants en els diferents
processos en què intervé una combustió i que, per tant, generen emissions a
l’atmosfera: gas-oil i GLP (butà i propà) per calefacció i altres usos domèstics i
els carburants (gas-oil i gasolina) per als vehicles.
Als consums de combustibles se’ls hi aplica uns factors d’emissió, és a dir, una
taxa d’emissió de cada espècie química per unitat de combustible, per obtenir
les emissions globals. Tanmateix, no s’ha pogut disposar de dades reals de
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consum de combustible, i aquestes han hagut de ser estimades a partir de
fonts diverses.
Per tant, les dades del balanç d’emissions cal interpretar-les com una
aproximació a la realitat, que ens indica quina és la contribució de cadascuna
de les fonts.

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
En el present estudi es prenen en consideració les fonts d’origen humà, ja que
és sobre aquestes on es pot intervenir a escala local. D’aquestes fonts, les més
remarcables són els mitjans de transport i les fonts domèstiques i de serveis.
Els dos combustibles majoritaris generats pels mitjans de transport són la
gasolina i el gas-oil. El CO2 (el causant de l’efecte hivernacle) és el principal
gas emès per les fonts mòbils.
Al municipi de Sant Miquel de Campmajor la contaminació en l’àmbit domèstic i
de serveis té origen en les calefaccions, instal·lacions d’escalfament d’aigua i
cuines. La contaminació varia segons el tipus de combustible emprat, que al
municipi de Sant Miquel de Campmajor pot ser butà, propà o gas-oil.
Dins el terme municipal de Sant Miquel de Campmajor no s’hi desenvolupa cap
activitat industrial. Per tant, no hi ha emissions difuses industrials a
l’atmosfera.
Els municipis veïns no perjudiquen la qualitat ambiental de l’aire de Sant
Miquel de Campmajor, ja que no es tracten de zones industrials importants i a
més es troben a grans distàncies, havent-hi una important massa forestal
entre mig.
La condicions intrínseques del municipi no el fan propens a una contaminació
elevada; es troba situat en una vall oberta, el seu grau d’edificació és baix,
disposa d’una important zona boscosa i agrícola i a més no hi ha cap activitat
industrial.
Dins el terme municipal de Sant Miquel de Campmajor, no hi ha de cap estació
de control de la qualitat de l’aire.

2.

Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

Pel que fa a la classificació de les emissions atmosfèriques, se solen diferenciar
les fonts naturals i les fonts antropogèniques. Tot i que a escala planetària les
fonts naturals contribueixen a la contaminació global en un grau superior que
les de tipus antropogènic, per l’abast d’aquest estudi només es prenen en
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consideració les fonts d’origen humà, ja que és sobre aquestes on es pot
intervenir a escala local.
D’aquestes fonts, les més remarcables són els mitjans de transport i les fonts
domèstiques i de serveis.
És molt difícil donar una xifra de combustible consumit pels mitjans de
transport dins del terme municipal, ja que els elements consumidors són
mòbils.
Per les emissions generades pels mitjans de transport, s’hauria de tenir en
compte els dos combustibles majoritaris utilitzats pels vehicles, que són la
gasolina i el gas-oil, ja que els contaminants emesos varien en funció del tipus
de combustible.
Segons estudis realitzats, el CO2 (el causant de l’efecte hivernacle) és el
principal gas emès per les fonts mòbils.
Les fonts domèstiques i serveis es tracten d’emissions per fonts fixes, en funció
del combustible consumit.
Els principals focus emissors de l’àmbit domèstic i de serveis tenen l’origen en
les calefaccions, instal·lacions d’escalfament d’aigua i cuines. La contaminació
varia segons el tipus de combustible emprat, que al municipi de Sant Miquel de
Campmajor pot ser butà, propà o gas-oil.
Segons estudis realitzats, es pot afirmar que la font energètica menys
problemàtica seria el gas natural. Alhora, el sector que més contribueix a
l’emissió de contaminants és el transport.
El municipi més proper, que es troba a més de 2,0 Km del terme municipi de
Sant Miquel de Campmajor, és Mieres, tanmateix tampoc disposa de cap zona
industrial. La resta de municipis veïns a Sant Miquel de Campmajor, es troben
a unes distàncies que fan molt difícil la contaminació atmosfèrica.
Cap dels municipis veïns a Sant Miquel de Campmajor perjudiquen la qualitat
ambiental del seu aire. Tanmateix, cal destacar l’estudi realitzat pel
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya l’any 2002 (del
10 de gener al 5 de març del 2002), per tal de d’avaluar la qualitat de l’aire i
de determinar el possible impacte dels focus emissors. D’aquest estudi se’n
extreu que l’aire de Banyoles té una bona qualitat, essent tots els paràmetres
de mesura per sota dels valors límits que fixava la legislació vigent. Des del
nucli de població de Sant Miquel de Campmajor fins a la zona de l’estudi, hi ha
una distància d’aproximadament 8 Km en línia recta.
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Dins el terme municipal de Sant Miquel de Campmajor, no hi ha de cap estació
de control. La xarxa d’estacions de control de la qualitat de l’aire de Catalunya,
xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica (XVPCA), disposa
d’un nombre limitat d’estacions, de manera que només es coneix la qualitat de
l’aire en determinades zones puntuals del territori.
Els nivells de contaminació enregistrats per aquestes estacions ens donen
tendències sobre els nivells d’immissió de zones properes al municipi per
diversos contaminants (òxids de sofre, òxids de nitrogen, partícules sòlides en
suspensió, monòxid de carboni, hidrocarburs).
Cal esmentar però, que la representativitat d’aquestes dades és relativa i que
poden estar influenciades per fonts d’emissió i condicions ambientals locals.
El municipi de Sant Miquel de Campmajor no disposa de cap pla de protecció
especial per a la contaminació atmosfèrica. La condicions intrínseques del
municipi no el fan propens a una contaminació elevada; es troba situat en una
vall oberta, el seu grau d’edificació és baix, disposa d’una important zona
boscosa i agrícola i a més no hi ha cap activitat industrial. De la mateixa
manera, les condicions externes són igual de favorables, ja que es troba en
una àrea del Pla de l’Estany envoltada per importants zones boscoses i
agrícoles.

3. Criteris generals i referències considerats per a
l’elaboració de la diagnosi estratègica
La qualitat de l’aire, tot i ser en general molt bona a Catalunya, pateix episodis
puntuals i situacions locals que cal millorar. Pel que fa a les emissions de diòxid
de carboni, el principal dels gasos amb efecte hivernacle, estem per sobre del
que hauríem d’emetre per complir els compromisos adquirits al protocol de
Kyoto.
Per altra banda, la concentració de contaminants primaris (diòxid de nitrogen,
diòxid de sofre i monòxid de carboni, principalment) a les àrees urbanes i per
la presència puntual a l’atmosfera de partícules en suspensió derivades de les
activitats extractives i la indústria cimentera, poden rebaixar notablement la
qualitat ambiental de l’atmosfera.
Els episodis de males olors d’origen ramader o industrial sovint aporten un
escenari desagradable als entorns urbans que podrien ser evitats. La millora de
la qualitat de l’aire a l’interior de les ciutats i en les zones d’influència industrial
són una prioritat pel que fa al vector tractat.
Així mateix, la presència d’altes concentracions d’ozó atmosfèric originat per
causes diverses pot derivar cap a una situació de risc, pel que fa que sigui
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considerat com un dels pol·luents a tenir en compte específicament quan ens
referim a contaminació de l’aire.

4.

Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats
Impacte significatiu

Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Manca d’activitats industrials al municipi

1

40%

Parc mòbil municipal

3

20%

Elevat
ús
del
vehicle
particular
pels
desplaçaments de la residència a la feina o
estudi

2

40%

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
1. LA PRINCIPAL ACTIVITAT EMISSORA DE CONTAMINANTS ÉS EL TRÀNSIT
Les estimacions realitzades a partir de les diferents fonts d’informació, per bé
que de caràcter desigual, permeten fer un balanç aproximatiu de l’ordre de
magnitud de les emissions de contaminants a l’atmosfera on es posa de
manifest que el trànsit és el principal responsable d’aquestes emissions.
Segons aquestes estimacions, el trànsit per les carreteres de Sant Miquel de
Campmajor emet anualment òxids de nitrogen (NOx), monòxid de carboni (CO)
i partícules sòlides en suspensió (PST). Essent el CO2 (causant de l’efecte
hivernacle) el principal gas emès per les font mòbils.
2. BONA QUALITAT DE L’AIRE A SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR
Els mapes de capacitat i vulnerabilitat atmosfèrica de Catalunya del
Departament de Medi Ambient atorguen a l’àrea de Sant Miquel de Campmajor
una baixa vulnerabilitat als principals contaminants atmosfèrics i una elevada
capacitat de l’atmosfera, la qual cosa és un indicatiu de que els actuals nivells
de qualitat de l’aire són bons.
A Sant Miquel de Campmajor no es disposa de cap estació de mesura de la
contaminació atmosfèrica. L’estació més propera és la de Banyoles que pertany
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a la Xarxa de Vigilància dels nivells d’ozó troposfèric del Departament de Medi
Ambient. En la darrera presa de mostres (entre gener i març 02) els valors de
la mitjana horària dels nivells d’ozó enregistrats no van superar en cap cas el
llindar d’informació a la població.
3. CONTRIBUCIÓ A L’EFECTE HIVERNACLE DE
POBLACIONS DE LES MATEIXES CARACTERÍSTIQUES

MANERA

SIMILAR

A

Les estimacions realitzades que s’emeten anualment a l’atmosfera del municipi
de Sant Miquel de Campmajor, donen una contribució del municipi a l’efecte
hivernacle molt similar a la d’altres poblacions de les mateixes dimensions.
També com és habitual, el sector transport és el principal responsable
d’aquestes emissions. En el cas del CO2 el trànsit representa el 55% de les
emissions globals, el sector domèstic es representa el 37% de les emissions,
mentre que el sector serveis només contribueix amb el 8% a les emissions de
CO2. En les altres espècies químiques la contribució del trànsit és encara més
elevada.
No existeixen dades comparatives que permetin avaluar l’evolució d’aquestes
emissions, ara bé, atenen a l’increment de la mobilitat en vehicle privat, és de
suposat que aquestes emissions han anat augmentant contràriament al que
seria desitjable.
4. POC CONEIXAMENT DELS VALORS D’IMMISSIÓ DELS CONTAMINANTS
Actualment no hi ha cap estació de control de la contaminació atmosfèrica dins
del municipi de Sant Miquel de Campmajor, ni s’ha portat a terme cap
campanya temporal de control dels nivells d’immissió. El fet de no estar en una
zona vulnerable i de gaudir de condicions climàtiques poc adverses pel que fa a
les condicions de dispersió dels contaminants, ha fet que aquestes mesures
mai fossin necessàries.
Les condicions intrínseques del municipi no el fan propens a una contaminació
elevada; es troba en una vall oberta, el seu grau d’edificació és baix i disposa
d’una important zona boscosa. Així com les condicions externes, ja que es
troba en una àrea del Pla de l’Estany envoltada per importants zones boscoses
i agrícoles.

4.3. Normativa vigent i grau de compliment
Marc legal europeu
-

Directiva 2004/101/CE del Parlament Europeu i del consell, de 27
d’octubre de 2004, per la que es modifica la Directiva 2003/87/CE,
per la que s’estableix un règim pel comerç de drets d’emissió de
gasos d’efecte hivernacle en la Comunitat amb respecte als
mecanismes de projectes del Protocol de Kioto.

-

Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per al comerç
de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle a la Comunitat.

-

Directiva 2001/81/CE de 23 d’octubre de 2001 sobre límits nacionals
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d’emissions de determinats contaminants atmosfèrics.
-

Directiva 2002/3/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de
febrer de 2002 relativa a l’ozó a l’aire ambient.

-

Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1996, sobre
avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient.

-

Directiva 92/72/CE del Consell, de 21 de Setembre de 1992, sobre la
contaminació atmosfèrica per ozó.
Marc legal estatal

-

Llei 1/2005, de 9 de març, per la que es regula el règim del comerç
de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

-

Reial Decret 1866/2004, de 6 de setembre, pel que s’aprova el Pla
nacional d’assignació de drets d’emissió, 2005-2007.

-

Reial Decret Llei 5/2004, de 27 d’agost, pel que es regula el règim del
comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

-

Llei 38/1972 de 22 de desembre, de protecció de l’ambient
atmosfèric.

-

Reial Decret 1796/2003, de 26 de desembre, relatiu a l’ozó a l’aire
ambient.
Marc legal autonòmic

-

Decret 199/1995, de 16 de maig, d’aprovació dels mapes de
vulnerabilitat i capacitat del territori pel que fa a la contaminació
atmosfèrica.
Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de
Protecció de l’Ambient Atmosfèric.
Ordre de 20 de juny de 1986, per la qual s’estableix l’estructura i el
funcionament de la Xarxa de la Contaminació Atmosfèrica.
Decret 390/2004, de 21 de setembre, d’assignació de competències
en matèria d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d’emissió per a
instal·lacions industrials de combustió de potència tèrmica inferior a
50 MWt i instal·lacions de cogeneració.
Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei
22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric.
Ordre de 20 de juny de 1986, per la qual s’estableix l’estructura i el
funcionament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació
Atmosfèrica.
Llei 22/1983, de protecció de l’ambient atmosfèric.
Marc legal municipal

-

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces
Oportunitats (valors que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Intent de reducció dels recorreguts exteriors.
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Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Augment del parc mòbil.

Punts forts o fortaleses (valors intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Bona situació i climatologia per evitar episodis de contaminació.
- Inexistència d’activitats industrials dins el municipi.
- Segons enquestes realitzades a la població, hi ha consens que la qualitat de
l’aire és bona, i la majoria assenyala que no hi ha problemes de males olors.
- Important massa forestal dins del terme municipal.

Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Situacions favorables a la formació d’ozó: alta insolació i altes emissions
d’òxids de nitrogen, principal precursor.
- Manca de mesures d’immissió, i per tant, d’un control de la qualitat final de
l’aire al municipi.
- Majoritari ús del vehicle particular per als desplaçaments municipals.
- Falta d’un Pla de Protecció Especial per al contaminació atmosfèrica.

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
Potenciar l’ús d’energies alternatives.
Potenciar i incrementar l’ús del transport públic entre els habitants del
municipi.
Protegir el municipi de la implantació d’activitats industrials.

SOROLL
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Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
L’Organització Mundial per a la Salut (OMS) ha definit el soroll con un fenomen
acústic que produeix una sensació auditiva considerada desagradable, i que pot
pertorbar l’estat de benestar de les persones i la seva qualitat de vida.
L’actual normativa autonòmica és la Llei de Protecció contra la contaminació
Acústica, que regula les mesures necessàries per prevenir i corregir la
contaminació pels sorolls i les vibracions. Els objectius d’aquesta Llei són:
- Fixar un marc normatiu global.
- Regular conjuntament el soroll d’activitats, infrastructures i trànsit.
- Donar instruments legals als Ajuntaments.
Aquesta normativa classifica la superfície urbana en tres zones de sensibilitat
acústica:
alta (zones que demanen una protecció elevada contra el soroll), moderada
(que admeten una percepció mitjana del nivell sonor) i baixa (que admeten
una percepció elevada del nivell de soroll). En cadascuna d’elles s’estableixen
els següents valors límit d’immissió i d’alarma. En els darrers anys l’àrea de
Qualitat Ambiental (del Dept. Medi Ambient) està elaborant una proposta de
cadastre de soroll de bona part del territori català.
Tanmateix, Sant Miquel de Campmajor es tracta d’un municipi rural i tranquil,
on no hi ha masses problemes pel soroll. El fet que no hi hagi activitats
industrials al municipi, beneficia molt aquest aspecte.

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
El nucli de Sant Martí de Campmajor és on es generen els nivells acústics més
elevats, ja que s’hi concentren la majoria d’activitats i aparells productors de
soroll com els bars, activitats constructives, electrodomèstics... i sobretot el
trànsit. Tanmateix, el municipi de Sant Miquel no ha realitzat mai cap estudi
acústic a nivell municipal.
Les fonts mòbils de soroll del municipi de Sant Miquel és el trànsit de les vies
de comunicació que passen pel municipi. Per altra banda les fonts fixes de
soroll són les explotacions agrícoles i/o ramaderes.
El fet que a Sant Miquel de Campmajor, no hi hagi cap activitat industrial,
alleugereix la possible problemàtica amb la contaminació acústica municipal.
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Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

En els nuclis urbans és on es generen els nivells acústics més elevats, ja que
s’hi concentren la majoria d’activitats i aparells productors de soroll com les
indústries, bars, activitats constructives, electrodomèstics... i sobretot el
trànsit.
El soroll no és neutre, afecta la salut de la població i és l’origen d’afeccions,
tant físiques com psíquiques, que alteren l’estat de benestar de les persones i
la seva qualitat de vida. Els principals efectes del soroll ambiental sobre els
ciutadans poden ser trastorns de la son, fatiga i/o estrès.
Per altre banda, es defineix el so com una vibració que es propaga en un medi,
gas, líquid o sòlid, capaç de ser percebut per l’oïda. En l’aire, l’energia de les
ones sonores es propaga a una velocitat de 340 m/s, en líquids i sòlids, la
velocitat és més gran, 1.500 m/s en l’aigua i 5.000 m/s en l’acer.
La magnitud que s’utilitza per avaluar la pertorbació de l’estat d’equilibri del
medi on es propaga l’ona sonora, és la pressió sonora, que és la variació de
pressió per sobre i per sota de la pressió atmosfèrica i es mesura en Pascals
(Pa).
Les pressions sonores són molt petites. El llindar d’audició, és a dir, el nivell
mínim de pressió sonora d’un so perquè sigui audible, és de 20 micropascals.
El llindar de dolor, en què la pressió sonora és tan elevada que arriba a fer mal
al timpà, és d’uns 20 pascals.
Atès que l’oïda humana no respon linealment als estímuls que rep, sinó que
més aviat ho fa de manera logarítmica, és convenient expressar els
paràmetres acústics com una relació logarítmica entre el valor que es mesura
respecte a un valor de referència.
Aquesta relació s’anomena decibel (dB). Llavors l’escala lineal amb grans xifres
es converteix en una escala molt més manejable des de 20 micropascals al
llindar auditiu que correspon a 0 dB, fins a 100 pascals, al llindar de dolor, que
correspon a 130 dB.
El nombre de variacions de pressió per segons s’anomena la freqüència del so i
es mesura en herts (Hz). La percepció auditiva d’una persona normal compren
des de 20 Hz fins a 20.000 Hz, però la resposta de la nostra oïda no és lineal.
L’oïda humana filtra o atenua més els tons greus o freqüències baixes que els
aguts o freqüències altes.
De manera subjectiva, el mínim canvi perceptible a l’oïda humana és d’1dB i
cal un augment d’entre 8 i 10 dB, perquè els sons semblin significativament
més elevats.
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El municipi de Sant Miquel de Campmajor, no ha realitzat mai cap estudi
acústic a nivell municipal.
L’actual normativa autonòmica reguladora en els municipis, és la “Llei de
Protecció contra la Contaminació Acústica” que es troba publicada al DOGCC
3674, del 11/07/2002. Aquesta llei pretén considerar la contaminació acústica
des del punt de les immisions; així com delimitar el territori en zones de
sensibilitat acústica en funció d’uns objectius de qualitat; a més de regular un
règim específic per a les infraestructures de transport i amb l’establiment de
tot un seguit de mesures per a minimitzar l’impacte acústic en les
construccions existents afectades per sorolls i vibracions.
o

Article 1. Objecte

L’objecte de la Llei és regular les mesures necessàries per a prevenir i corregir
la contaminació acústica, que afecta els ciutadans i ciutadanes i el medi
ambient, provocada pels sorolls i les vibracions, i alhora establir un règim
d’intervenció administrativa que sigui aplicable a tot el territori de Catalunya,
entre ells el municipi de Sant Miquel de Campmajor.
o

Article 2. Finalitats

La “Llei de Protecció Contra la Contaminació acústica” té com a finalitats
bàsiques garantir la protecció de:
a) El dret a tenir un medi ambient adequat per al desenvolupament de la
persona.
b) El dret a la protecció de la salut.
c) El dret a la intimitat.
d) El benestar i la qualitat de vida dels ciutadans.
o

Article 3. Àmbit d’aplicació

Resten sotmesos a la Llei qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària,
activitat o comportament, inclosos als annexos de la Llei, que originin sorolls i
vibracions.
o

Article 5. Zones de sensibilitat acústica
1.

Als efectes de la Llei, el territori es delimita en les zones de
sensibilitat acústica següents:
a) Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn els sectors del territori
que requereixen una protecció alta contra el soroll.
b) Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn els sectors del
territori que admeten una percepció mitjana de soroll.
c) Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del
territori que admeten una percepció elevada de soroll.

2.

Les disposicions que es dictin per al desplegament de la Llei han
d’establir els criteris per a assignar a cada part del territori la zona de
sensibilitat acústica corresponent.

3.

Les zones de sensibilitat acústica resten subjectes a revisió periòdica,
que s’ha de fer com a màxim cada deu anys, des de la data de llur
aprovació.
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Valors límit d’immissió i d’atenció a l’ambient exterior i interior (en dBA)

Sensibilitat acústica

Valors límit d’immissió
(a l’exterior)

Valors límit d’immissió
(a l’interior)

Dia

Nit

Dia

Nit

Alta

60

50

30

25

Moderada

65

55

35

30

Baixa

70

60

35

30

Font: Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.

o

Article 9. Mapes de capacitat acústica
1. Els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica amb els
nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable la present
Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si
escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat
acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat
acústica en l’àmbit del municipi respectiu. Les disposicions que es dictin
per al desplegament de la Llei han d’establir els criteris per a l’elaboració
d’aquests mapes de capacitat acústica.
2. Els municipis poden sol·licitar la col·laboració i el suport tècnic necessari
del Departament de Medi Ambient en l’elaboració del mapa de capacitat
acústica de llur territori.
3. El mapa de capacitat acústica ha d’incloure la informació següent:
a) La immissió al soroll calculada o mesurada.
b) Els models de càlcul utilitzats.
c) Les dades d’entrada per al càlcul de soroll.
d) L’afectació dels sectors exposats al soroll.
e) Les zones de sensibilitat acústica atribuïdes.
f) Els valors límit d’immissió i els valors d’atenció atribuïts a cada
zona de sensibilitat acústica.
4. Els mapes de capacitat acústica han d’incloure les limitacions derivades
de les servituds aeronàutiques, determinades d’acord amb la normativa
aplicable.
5. Els ajuntaments han d’aprovar el mapa de capacitat acústica, en el
termini de tres anys, a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta
Llei, i traslladar-lo al Departament de medi Ambient. Els municipis de
menys de mil habitants poden delegar la gestió directa d’aquesta
competència al consell comarcal o a una altra entitat local
supramunicipal. El mapa de capacitat acústica només es pot modificar
quan es produeixin canvis en l’ordenació urbanística o el planejament
viari.
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6. Els ciutadans tenen dret a accedir al mapa de capacitat acústica i a rebre
la informació adequada sobre les zones de sensibilitat acústica, les zones
de soroll i llurs entorns, d’acord amb la normativa reguladora d’accés a
la informació en matèria de medi ambient.
7. Els instruments de planejament urbanístic han de tenir en compte les
zones de sensibilitat acústica definides en els mapes de capacitat
acústica d’àmbit municipal i les normes per a les noves construccions en
zones de soroll.
Les fonts de soroll es poden classificar com a mòbils i fixes. Al municipi de Sant
Miquel de Campmajor es descriuen les següents fonts de soroll:
•

•

Fonts mòbils
o

Trànsit de la carretera GI-524 al seu pas pel municipi de Sant Miquel
de Campmajor.

o

El trànsit de les carreteres GIV-5246 i la GIP-5244,al seu pas pel
terme municipal de Sant Miquel de Campmajor.

Fonts fixes
o

El soroll generat per les explotacions ramaderes i/o agrícoles del
municipi.

El municipi de Sant Miquel de Campmajor no disposa de cap estudi acústic
municipal. Cal indicar que el municipi de Campmajor, no es tracta de cap
municipi turístic, per tan no cal que es disposi de cap estudi acústic per
temporades.
Com que no es disposa de mapa de capacitat acústica del municipi, no es
poden identificar les zones on se superen els valors límit, en les quals s’haurien
d’aplicar mesures correctores.

3. Criteris generals i referències considerats per a
l’elaboració de la diagnosi estratègica
La planificació del territori ha de permetre prevenir al màxim possible la
interferència d’espais d’usos no compatibles que modifiquin sensiblement els
nivells acústics.
La comprovació d’aïllaments i muntatges d’instal·lacions i activitats és una
qüestió bàsica per evitar que es generin intensitats sonores inadequades i per
reduir molèsties. Per altra banda, cal una sensibilització ciutadana, tant a nivell
personal com col·lectivament, ja que el comportament pot derivar en actes
molestos, especialment en aquells entorns més confinats o amb una densitat
de població més elevada.
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La gestió ambiental del soroll ha de tenir com a finalitat que l’activitat
antròpica en el territori no produeixi nivells de soroll que molestin o incomodin
l’home o que alterin els ecosistemes naturals.
Entesa així, la gestió ambiental del soroll és una tasca complexa que s’integra
en la gestió global del territori i que considera l’entorn com a element que té
uns requeriments que cal compatibilitzar amb les actuacions de l’home.
Això suposa tenir en compte les característiques del medi com un dels
elements que ha d’intervenir des de la primera decisió en la implantació de
noves activitats antròpiques.

4.

Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats
Impacte significatiu

Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Gran número de cases disseminades, i pocs
nuclis de població

1

50%

Manca d’empreses dins el seu terme municipal

2

50%

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
1. SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR ES POT CONSIDERAR UN MUNICIPI
TRANQUIL
Els problemes derivats de la contaminació acústica no són una problemàtica
generalitzada podent-se afirmar que la major part del terme municipal gaudeix
d’una bona qualitat sonora.
Els únics problemes de soroll són a prop de les carreteres i en algunes
explotacions.
2. SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR NO DISPOSA D’UN ESTUDI ESPECÍFIC PER
AVALUAR EL NIVELL SONOR DELS NUCLIS
Per poder caracteritzar els nivells sonors dels nuclis de població cal un estudi
específic per mesurar una xarxa àmplia de punts i per elaborar el mapa de
soroll del municipi (en alguns casos cal estudiar el nivell sonor durant les 24
hores del dia). Aquest estudi permetria conèixer l’estat dels diferents tipus.

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.

80

Agenda 21 Local - Sant Miquel de Campmajor

Diagnosi Estratègica

3. EL TRÀNSIT RODAT ÉS LA PRINCIPAL FONT EMISSORA DE SOROLL
AMBIENTAL
El soroll ambiental als municipis rurals com Sant Miquel de Campmajor, és
pràcticament despreciable. Només en els nuclis de població hi ha més soroll,
resultant de la suma de petites fonts de soroll emissores. D’entre totes el
trànsit motoritzat n’és el més rellevant en els nuclis de població a Sant Miquel
de Campmajor, al tractar-se d’una font de contaminació mòbil i difusa de
complexa solució. La contaminació acústica és un fenomen lligat directament a
la densitat i a la mobilitat obligada i, per això, la prevenció i la correcció del
soroll urbà hauria d’anar lligada a les polítiques de disseny urbanístic i a la
sensibilització dels conductors.
4. MANCA D’UN MAPA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA
La zonificació del territori en zones de diferent sensibilitat acústica és un pas
previ necessari per a definir uns determinats objectius de qualitat sonora
adaptats a la realitat de cadascuna d’aquestes zones.
Que Sant Miquel de Campmajor no tingui cap empresa dins el seu terme
municipal, potencia l’idea de municipi rural i tranquil.

4.3. Normativa vigent i grau de compliment
Marc legal europeu
-

Directiva 200/14/CE, sobre l’aproximació de les legislacions dels
Estats membres sobre emissions sonores en l’entorn, que són
degudes a les màquines d’ús a l’aire lliure, 8 de maig 2000.

-

Directiva 2002/30/CE, sobre l’establiment de normes i procediments
per a la introducció de restriccions operatives relacionades amb el
soroll en els aeroports comunitaris, 26 de març de 2002.

-

Directiva 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, 25
de juny 2002.
Marc legal estatal

-

Llei 37/2003, de 17 de novembre del Soroll.
Marc legal autonòmic

-

Llei 16/2002, de 28 de juny de 2002, de protecció contra la
contaminació acústica.
Resolució del Departament de Medi Ambient, de 10 de novembre,
d’una Ordenança municipal tipus reguladora del soroll i les vibracions.
Marc legal municipal

-

Títol VII del B.O.P. de Girona número 15 – del 4 de febrer de 1999,
en què es regula la utilització d’aparells de reproducció sonora i/o
instruments musicals o acústics.
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4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces
Oportunitats (valors que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Aplicació de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica.

Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Possible ubicació d’alguna empresa dins del terme municipal.

Punts forts o fortaleses (valors intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Manca d’activitats industrials al municipi.
- Vies de trànsit d’intensitat baixa.
- Disseminació de les cases i nuclis de població de poca densitat.

Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Falta d’un mapa de capacitat acústica municipal.
- Manca de Normes Subsidiàries que regulin la incidència acústica de les
activitats.

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
Redactar les Normes Subsidiàries reflectint el possible problema del soroll.
Impedir la col·locació d’empreses dins la zona urbana.
Elaborar un mapa de sensibilitat acústica municipal.

RESIDUS
1.

Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
El model de gestió dels residus municipals ve regulat pel compliment de La Llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. Aquesta Llei determina que els
FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.

82

Agenda 21 Local - Sant Miquel de Campmajor

Diagnosi Estratègica

municipis són els responsables del servei de recollida, del transport, de la
valorització i de la disposició dels residus municipals. També estableix que els
Ajuntaments han de promoure la valorització dels residus municipals, entenent
per valorització les operacions de recollida selectiva i el servei de deixalleria
municipal.
La Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993 reguladora de
residus plantejada canvis substancials per la recollida dels residus comercials.
Aquesta Llei defineix els residus comercials com “residus municipals generats
per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els
mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als
efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la
consideració d’assimilables als municipals d’acord amb el que estableix aquesta
Llei”.
Segons aquesta Llei, que va entrar en vigor l’1 de gener del 2004, la gestió
dels residus comercials (aproximadament el 15% dels residus municipals) es
realitza mitjançant la implantació d’un circuit de recollida dels residus
comercials independent a la recollida de la resta de residus municipals.
Aquesta gestió segregada la pot realitzar directament el propi titular d’una
activitat que genera residus comercials o bé acollir-se al sistema de recollida i
gestió que l’ens local competent estableix per aquest tipus de residus incloenthi el servei de deixalleria.

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
L’any 2004, la població de Sant Miquel de Campmajor va generar 113.070 Kg
de deixalles que van anar a l’abocador comarcal de Puigpalter. El total de la
recollida comptabilitza els residus urbans (rebuig).
De les deixalles generades es van reciclar: 8.050 Kg de vidre, 7.200 Kg de
paper i cartró i 1.390 Kg d’envasos lleugers.
Al municipi de Sant Miquel de Campmajor, hi havia 12 contenidors de rebuig,
3 contenidors per a la recollida de vidre, 3 contenidors per a la recollida de
paper i cartró i 3 contenidors per a la recollida d’envasos lleugers.
La deixalleria més propera al municipi de Sant Miquel de Campmajor, és la
deixalleria comarcal de Puigpalter.
La gestió de runes i residus de la construcció generats al municipi de Sant
Miquel de Campmajor, es fa a l’abocador de Sant Julià de Ramis, a la comarca
del Gironès. La producció estimada del municipi de Sant Miquel de Campmajor
és de 100,50 tones/any.
El municipi de Sant Miquel de Campmajor, no disposa de cap activitat
industrial que consti a l’inventari permanent de productors de residus. Per tant,
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els residus que apareixen en les quantitats producció de residus municipals,
pertanyen únicament a residus domèstics.
El municipi de Sant Miquel de Campmajor, tot i que actualment disposa d’un
dispensari, no s’hi generen residus sanitaris. L’única activitat que té el
dispensari municipal, és per la tramitació de receptes mèdiques per part del
metge de Mieres, que s’hi desplaça un dia a la setmana.
Els habitants de Sant Miquel de Campmajor, s’han de desplaçar a Mieres o
Banyoles per tal de ser atesos a un centre mèdic.
Al municipi de Sant Miquel de Campmajor, hi ha un total de 25 explotacions
ramaderes. El principal i més problemàtic residu ramader que es genera, són
els purins. La principal gestió que se’n fa, és l’aplicació d’aquests en terres
agràries. Sant Miquel de Campmajor és un dels municipis de la comarca del Pla
de l’Estany excedentaris en la producció de nitrogen.

2.

Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

Per tal de conèixer la producció de residus municipals a Sant Miquel de Camp
major i la seva evolució en el temps, es consideren les quantitats de deixalles
procedents del municipi que es porten a l’abocador comarcal de Puigplater
(situat al municipi de Banyoles), el control de pesos de deixalles recollides
realitzat per l’adjudicatari del servei i les dades de recollida selectiva.
Taula 1: Producció de residus a Sant Miquel de Campmajor, any 2004
Kg

%

Total de la recollida (Sant Miquel)

95.240

84,23

Recollida selectiva

17.830

15,77

113.070

100,0

Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’entrada a l’abocador comarcal i recollida selectiva.

El total de la recollida només comptabilitza els residus urbans, ja que al
municipi de Sant Miquel no es generen residus industrials.
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Figura 1: Evolució anual de la producció de
residus municipals a Sant Miquel de
Campmajor (Kg)
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Kg deixalles
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20000
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Any

Font: Elaboració pròpia

En el municipi de Sant Miquel de Campmajor, hi ha hagut una tendència
irregular en la producció de la quantitat d’escombraries. La població de Sant
Miquel s’ha mantingut bastant constant durant aquest període de temps.

Figura 1: Producció de residus municipals. Any
2004
1,75

Kg/ hab. i dia

1,7
1,65
1,6
1,55
1,5
1,45
St, Miquel de C ampmajor

Pla de l'Estany

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes a l’any 2004

El total de residus generats l’any 2004 per la població de Sant Miquel de
Campmajor, és a dir, el total de Kg de rebuig, més la recollida selectiva, més
els voluminosos, va ser de 113.070 Kg, que representa una ràtio de 1,56
Kg/hab/dia.
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Figura 1: Destí final dels residus municipals

16%

84%

Reciclatge

Dipòsit controlat

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’any 2004.

S’ha adaptat a les necessitats de la comarca el model de recollida proposat en
el Programa de gestió dels residus municipals de Catalunya, en tres tipus
d’àrees de recollida, de la manera següent:
Taula 1: Àrees de recollida comarcal, any 2004

Disseminat

Vorera: contenidors de rebuig

Recollida tres o quatre
cops per setmana

Àrea d’aportació: contenidors,
vidre, paper, envasos

Recollida periòdica

Vorera:
Contenidors
selectiva i rebuig.

Municipi
Nucli urbà

Nucli urbà
Comarca

recollida

Comarca

Recollida cada tres o
quatre dies

Banyoles

Recollida diària

Àrea d’aportació : contenidors,
vidre, paper, llaunes

Recollida periòdica

Deixalleria: residus municipals
especials

Recollida no periòdica

Font: Elaboració pròpia.

Les competències en la recollida i tractament dels residus municipals de Sant
Miquel de Campmajor estan delegades al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
El servei de recollida de deixalles el realitza, a través d’una concessió,
l’empresa Ferran Vila i Vila.
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Al municipi de Sant Miquel de Campmajor, com a la resta de la comarca, es
realitza la recollida selectiva del vidre, paper i cartró, envasos lleugers i
voluminosos. Aquest servei es realitza gestionat pel consell Comarcal del Pla de
l’Estany a través d’una empresa concessionària.
El pes de vidre, paper i envasos lleugers recollits per l’any 2004 ha estat de
17.830 Kg. Per tant, es considera que el rendiment global de la recollida
selectiva, és a dir, el percentatge de residus recollits selectivament en relació
al total de residus domèstics generat, ha estat del 15,77 % l’any 2004.

Figura 1: Evolució de les recollides selectives
entre 2001-2004 (Kg)
14000
12000

Kg

10000
8000
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4000
2000
0
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Any

Vidre

Paper i cartró

Envasos lleugers

Font: Elaboració pròpia.

El municipi de Sant Miquel de Campmajor disposava, l’any 2003, de 3
contenidors de vidre tipus iglú que significa un ràtio de 1 contenidor per cada
67 habitants.
La quantitat recollida de vidre l’any 2004 va ser de 8.050 Kg que representa
40,45 Kg/hab any, mentre que el promig del Pla de l’Estany és de 21,31
Kg/hab/any.
Per altra banda, el municipi de Sant Miquel de Campmajor disposava, l’any
2003, de 3 contenidors de paper tipus iglú, el que significa una ràtio de 1
contenidor per cada 67 habitants.
La quantitat recollida selectivament de paper i cartró l’any 2004 va de ser
7.200 Kg, que representa 36,18 Kg/hab any, mentre que al Pla de l’Estany és
de 27,48 Kg/hab any.
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També, el municipi de Sant Miquel de Campmajor disposava l’any 2003 de 3
contenidors d’envasos lleugers tipus iglú, que significa una ràtio de 1
contenidor per cada 67 habitants.
La quantitat recollida selectivament d’envasos lleugers l’any 2004 va ser de
1.390 Kg que representa 6,98 Kg/hab any a Sant Miquel de Campmajor,
mentre que al Pla de l’Estany es situa en 9,65 Kg/hab any.
La deixalleria més propera al municipi de Sant Miquel de Campamjor és la
Deixalleria Comarcal de Puigpalter, ubicada a les instal·lacions de l’abocador de
Puigplater dins el terme municipal de Banyoles.
La deixalleria comarcal de Puigpalter, permet als seus usuaris (particulars,
comerços i petits negocis) realitzar de forma gratuïta la recollida selectiva de
molts tipus de residus com són: Paper i cartró, Plàstics, Envasos de vidre,
Runes, Residu verd, Fusta reciclable, Ferralla, Voluminosos (mobles,
electrodomèstics...), Llaunes, Brics, Vidre pla, Ampolles de cava, Olis vegetals,
Tèxtil, roba i calçat, neveres i altres aparells amb CFC, Pneumàtics, Olis
minerals, Aparells electrònics i d’altres (productes de neteja, insecticides,
medicaments caducats, envasos de pintures, fluorescents...).
El municipi de Sant Miquel tot i no disposar de contenidors específics per a la
recollida de la poda i jardineria dels habitants del municipi, així com de la
generada per la brigada municipal encarregada de la neteja i adequació de
l’enjardinat municipal, es trasllada fins a la deixalleria Comarcal de Puigpalter,
a l’igual que la resta de residus.
La quantitat recollida selectivament de poda i jardineria l’any 2004 va ser de
50 Kg, que representa 0,251 Kg/hab any. Al Pla de l’Estany es situa en 0,79
Kg/hab any.
La comarca del Pla de l’Estany, actualment no disposa de cap abocador de
runes, ja que l’únic abocador que hi havia a la comarca, el situat a Centenys,
ha arribat al límit de la seva capacitat.
Les runes de tot el Pla de l’Estany, i concretament del municipi de Sant Miquel
de Campmajor, han de ser traslladades a l’abocador de Sant Julià de Ramis, a
la comarca del Gironès.
Segons les dades de les runes entrades a l’abocador i prenent com a valor
mitjà 0,5 tones/hab/any, la producció estimada del municipi de Sant Miquel de
Campmajor és de 100,50 tones/any.
El municipi de Sant Miquel de Campmajor, no disposa de cap activitat
industrial que consti a l’inventari permanent de productors de residus. Per tant,
els residus que apareixen en les quantitats producció de residus municipals,
pertanyen únicament a residus domèstics.
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El municipi de Sant Miquel de Campmajor, tot i que actualment disposa d’un
dispensari, no s’hi generen residus sanitaris. L’única activitat que té el
dispensari municipal, és per la tramitació de receptes mèdiques per part del
metge de Mieres, que s’hi desplaça un dia a la setmana.
La comarca del Pla de l’Estany, es caracteritza per ser una comarca amb un
elevat número d’explotacions agrícoles. Aquest fet, implica una problemàtica
amb la gestió dels residus ramaders degut a la possible contaminació dels
aqüífers de la zona per un excés de nitrats a la terra. És per això, que cal fer
una correcte gestió d’aquests residus i tenir un control de les explotacions
existents a cada municipi.
Al municipi de Sant Miquel de Campmajor, hi ha un total de 25 explotacions
ramaderes, on en algunes d’elles s’hi cria més d’una espècie de bestiar.
Les explotacions de Sant Miquel de Campmajor, generen 111.379 Kg/
Nitrogen/any. El principal i més problemàtic residu ramader que es genera al
municipi de Sant Miquel de Campmajor, són els purins. La principal gestió que
se’n fa, és l’aplicació d’aquests en terres agràries. Tanmateix, s’ha de tenir en
compte la quantitat aplicada i la superfície agrària útil (SAU), essent 210 Kg
Nitrogen/ha la dosi màxima admesa. No es disposa de les dades de superfície
agrària útil al municipi de Sant Miquel de Campmajor, tot i que es té
coneixement de diferents aqüífers municipals contaminats per nitrats.
Es té constància que sovint els agricultors usen adobs inorgànics
complementaris als residus ramaders, fet que podria provocar un augment dels
elements nitrogenats. No obstant, cal considerar que la pràctica de cultius amb
unes exigències mitges d’elements nitrogenats (cereals i farratges), o altres
com el blat de moro, extreuen quantitats de nitrogen superior a la usada en el
càlcul (210 Kg N/ha i any). Aquest fet contribueix a la reducció d’elements
nitrogenats procedents de fonts agràries.

3. Criteris generals i referències considerats per a
l’elaboració de la diagnosi estratègica
La minimització de la generació de residus, tant en quantitat com en toxicitat
s’ha erigit com una de les preocupacions de primer ordre. Cal impulsar la
producció més neta a tots els sectors industrials i productius. Una producció
que permeti detectar les oportunitats de minimització per una banda i
promoure els intercanvis d’informació així com la difusió d’experiències
innovadores.
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L’afavoriment de les bones pràctiques de deconstrucció i la utilització de
materials de construcció que minimitzin la generació de runes està en el punt
de mira també pel que fa a la gestió dels residus.
La promoció de sistemes de Dipòsit, Devolució i Retorn i els sistemes de
valorització dels residus mitjançant xarxes de mercat específiques per els
productes reciclats i reutilitzats signifiquen unes mesures de gestió molt
eficaces per al tractament dels residus.
La dotació d’una major transparència en la taxa de recollida d’escombraries
perquè el ciutadà conegui el cost de la gestió dels residus i perquè es
corresponsabilitzi pel que fa a les mesures adoptades i als volums produïts
anualment, també és una necessitat urgent.
Per altra banda no podem oblidar l’establiment de circuits de recollida de
residus municipals independents o mes coherents que permetin optimitzar
aquesta recollida i augmentar els percentatges de valorització.

4.

Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats
Impacte significatiu

Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Recollida selectiva al municipi de Sant Miquel

1

35%

Manca d’activitats industrials

2

30%

Elevat número d’activitats ramaderes al terme
municipal

3

30%

Clausura de l’abocador comarcal de runes

4

5%

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
1. EVOLUCIÓ IRREGULAR DE LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
A partir de les dades de generació de residus municipals del període 20012004 s’observa com l’evolució de la producció total de residus presenta un
creixement irregular. Tot i que el percentatge de residus municipals valoritzats
augmenta any rera any, també augmenta – i d’una manera més important- la
producció de rebuig que s’ha dipositat a l’abocador comarcal.
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La producció unitària de residus municipals de Sant Miquel de Campmajor
(Kg/habitant i dia) era de 1,56 Kg/habitant i dia l’any 2004, valor lleugerament
inferior a la mitjana comarcal (1,70 Kg/habitant i dia).
2. SANT MIQUEL APORTA MENYS DE L’1% DE RESIDUS COMARCAL
Sant Miquel de Campmajor es tracta del municipi de la comarca amb menor
nombre d’habitants, essent un municipi rural. Per contra, el municipi amb
major número d’habitants és Banyoles, alhora que és el municipi que més
residus aporta del conjunt de la comarca, amb el 59,3% del total de residus
generats al conjunt de la comarca. Sant Miquel només aporta el 0,67% dels
residus comarcals.
El destí de la major part d’aquest volum és el dipòsit controlat de Puigpalter.
3. PRODUCCIÓ GLOBAL DE RESIDUS CONTINUA CREIXENT
La producció global de residus continua creixent malgrat que l’objectiu
prioritari del marc legal vigent és la minimització en la producció.
En termes globals, la producció ha augmentat un 1% en els darrers tres anys.
Això demostra, que la conscienciació envers la reducció en la producció de
residus són algunes de les que tenen major incidència.
4. BONA GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA TOT I QUE ES PODEN MILLORAR
ASPECTES
El servei de recollida de rebuig presenta uns equips i unes característiques del
servei òptimes. La recollida es realitza periòdica (cada tres o quatre dies a la
setmana, en funció de l’època de l’any i la zona de recollida).
A Sant Miquel de Campmajor hi ha un total de 12 contenidors que equival a un
ràtio de 16,58 habitants/contenidor, aquest valor evidencia que la dotació de
contenidors es pot considerar adequat.
5. EVOLUCIÓ IRREGULAR DELS PERCENTATGES DE RECOLLIDA SELECTIVA
Analitzant l’evolució en els darrers anys s’observa que la quantitat de vidre
generat i gestionat a l’any 2001 era de 12,20 tones mentre que a l’any 2004
era de 8,05 tones; el paper i cartró generat i gestionat a l’any 2001 era de
6,76 tones, mentre que a l’any 2004 era de 7,20 tones; i finalment la quantitat
d’envasos lleugers de l’any 2001 era de 1,38 i a l’any 2004 d‘1,39 tones.
A l’any 2001 la recollida selectiva representava un 15,17% dels residus urbans,
mentre que a l’any 2004 ja representava un 15,77%.
6. BONA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
La deixalleria més propera a Sant Miquel de Campmajor és la deixallleria
comarcal de Puigpalter, ubicada a les mateixes instal·lacions que l’abocador de
Puigpalter. Tot i trobar-se al municipi de Banyoles presenta una bona
accessibilitat i unes instal·lacions modèliques. Tanmateix, la necessitat de
desplaçar-se obligatòriament en vehicle privat justifica el viatge per a
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voluminosos i altres fraccions significatives en pes (vidre...) però ho fa poc
eficient per altres residus domèstics considerats especials (olis, fluorescents...)
per als quals caldria pensar algun altre tipus de solució.
7. LES RUNES I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, UN PROBLEMA COMARCAL
La comarca del Pla de l’Estany, actualment no disposa de cap abocador de
runes, ja que l’antic abocador de residus de la construcció i runes, ha arribat al
límit de la seva capacitat.
Les runes s’han de traslladar a l’abocador de Sant Julià de Ramis, a la comarca
del Gironès. Tanmateix, l’article 65 de l’ordenança comarcal de residus
recollida en el BOP nº8, de 13 de gener de 2004, indica que es podrà realitzar
l’abocament de terres i runes directament a la deixalleria comarcal, sempre i
quan es tractin d’usuaris particulars que hagin realitzat obres menors i el
volum de lliurament sigui inferior a 500 litres. La gestió de petites quantitats
de runes a través de la deixalleria evita, en gran mesura, l’existència de petits
abocaments incontrolats de runes al voltant del municipi.
8. OBJECTIU PRIORITARI HAURIA DE SER LA REDUCCIÓ DE RESIDUS
Les inversions realitzades tant en infraestructures com en mesures de
divulgació de determinades actituds (com l’ús de la deixalleria, l’ús dels
contenidors...) fan referència al foment de la recollida selectiva i del reciclatge
que sense deixar de ser un objectiu important, deixa de banda la prioritat
d’assolir una cota de producció de residus més baixa.
L’esforç en la recollida selectiva i l’assoliment d’uns millors percentatges de
reutilització no redunden en una millora real de la sostenibilitat si continua
augmentant la producció de residus, ja que en termes absoluts, el volum que
va a parar a infraestructures finalistes (abocadors, deixalleries ...) es manté
igual.

4.3. Normativa vigent i grau de compliment
Marc legal europeu
-

Decisió de la Comissió, d’11 de març de 2004, relativa al qüestionari per als
informes dels Estats sobre l’aplicació de la Directiva 2002/96/CE del Parlament
Europeu i del Consell sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics.

-

Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer de
2004, per la que es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i
residus d’envasos.

-

Directiva 2003/108/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de desembre
de 2003, per la qual es modifica la Directiva 2002/96/CE relativa als residus
d’aparells elèctrics i electrònics.

-

Decisió de la Comissió de 16 de gener de 2001, que modifica la decisió
2000/532/CE i en la que es recull la nova redacció de la llista/catàleg de
residus.
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-

Directiva 2000/76/CE del Parlament Europeu i del Consell de 4 de desembre,
relativa a la incineració de residus.

-

Directiva 99/31/CE del Consell, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament
de residus.
Marc legal estatal

-

Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i
la gestió dels seus residus.

-

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

-

Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula la eliminació
de residus mitjançant dipòsit en abocador.

-

Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel que s’aprova el Reglament per al
desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i
residus d’envasos.

-

Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.

-

Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.

-

Reial Decret 575/1996, de 28 de març, pel que s’aproven nous mètodes
oficials per a l’anàlisi de fertilitzants.

-

Reial Decret 45/1996, de 19 de gener, pel que es regulen diversos aspectes
relacionats amb les piles i els acumuladors que continguin determinades
matèries perilloses.

-

Reial Decret 74/1992, de 31 de gener, pel que s’aprova el Reglament Nacional
de Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera.

-

Reial Decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre prevenció i reducció de la
contaminació del medi ambient produïda per l’amiant.

-

Reial Decret 1310/1990, de 29 d’octubre, pel que es regula la utilització dels
fangs de depuradora en el sector agrari.
Marc legal autonòmic

-

Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts
agràries.
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol,
reguladora de residus.
Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la
incineració de residus.
Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes.
Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional
tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de
residus.
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures
agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en
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dipòsits controlats.
Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de
residus de Catalunya.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de
la construcció.
Decret 230/1993, de 13 de juliol, sobre exercici de les funcions d’inspecció i
control en l’àmbit de la protecció del medi ambient.
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.
Decret 142/1984, d’11 d’abril, sobre desplegament parcial de la Llei 6/1983,
sobre residus industrials.
Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del
tractament de desfets i residus.
Marc legal municipal

-

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces
Oportunitats (valors que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Potenciació del reciclatge de residus.
- Legalització de les activitats ramaderes.

Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Possible ubicació d’activitats industrials.

Punts forts o fortaleses (valors intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Correcta planificació del servei de recollida de residus.
- La deixalleria municipal és una instal·lació amb un bon ús per part dels
ciutadans i comerciants.
- Augment de la recollida selectiva en els darrers anys.

Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Augment progressiu de la producció de residus municipal.
- Manca d’un abocador de runes comarcal, ja que l’existent ha arribat al límit
de la seva capacitat.
- Elevat número d’explotacions ramaderes al municipi de Sant Miquel de
Campmajor.
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4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
Fomentar la reducció de residus enlloc de destinar esforços al reciclatge.
Controlar el número d’explotacions ramaderes per tal de millorar la seva
gestió i control.

ENERGIA
1.

Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
La lectura del balanç d’energia a Sant Miquel de Campmajor
reflecteix que el model energètic del municipi es correspon
amb
el
que
s’ha
generalitzat
en
les
societats
industrialitzades de dependència total de fonts externes i no
renovables i, en especial dels combustibles fòssils.
L’ús de l’energia final en les seves diferents formes mostra
que més del 70% del consum energètic al municipi correspon a
combustibles d’origen fòssil, principals contribuents a
l’augment de la concentració de CO2 a l’atmosfera que provoca
l’efecte hivernacle. En aquest sentit els criteris de millora
passen per reduir el consum d’aquests tipus de fonts
energètiques, d’una banda millorant l’eficiència, que permet
obtenir
la
mateixa
energia
disminuint
el
consum
de
combustible i de l’altre anar substituint les fonts d’energia
tenint en compte la seva major o menor contribució a l’efecte
hivernacle, per aquest ordre: combustibles sòlids, líquids,
gas natural.
Més enllà dels combustibles fòssils, les energies procedents
de fonts renovables tecnològicament desenvolupades (solar,
eòlica, biomassa…) i d’altres en fase de desenvolupament
(hidrogen) han d’anar assolint un paper cada cop més
important en la producció energètica, tal i com constaten els
experts reconeguts en la matèria.
Un altre problemàtica associada al consum d’energia és
l’impacte causat per les infraestructures de generació,
transport i distribució. Així, l’energia elèctrica que no
genera emissions en el moment del seu consum té un impacte
ambiental molt elevat tant per les seves formes majoritàries
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1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
De les energies que es consumeixen en el municipi predominen les no
renovables, sobretot les derivades del petroli (gas-oil, fuel i combustibles de
transport) i l’electricitat. Totes aquestes energies es produeixen fora del
municipi.
L’única font energètica que requereix d’una infrastructura pública municipal és
l’electricitat. La distribució de l’electricitat es fa en la major part aèria.
L’energia elèctrica a Sant Miquel de Campmajor la subministra l’empresa
distribuïdora Bassols Energia, SA. A Sant Miquel de Campmajor hi passen línies
elèctriques de baixa tensió i d’alta tensió, recolzades amb suports de formigó,
de fusta o torres metàl·liques.
Els gasos liquats del petroli (GLP) inclouen el butà i el propà. Mentre que els
combustibles líquids engloben el gas-oil bonificat i els combustibles
d’automoció. Els consums de combustibles d’automoció (gasolina i gas-oil)
estan en relació directa amb el parc mòbil i la mobilitat. Mentre que els
consums de gas-oil C s’utilitza per a la calefacció dels habitatges.
El consum d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de Sant Miquel de
Campmajor no és remarcable, ni cal que sigui objecte de l’estudi, ja que
només està format per una vintena de punts de llum en tot el terme municipi.
La majoria d’aquests es concentren en la plaça de l’Ajuntament i en el veïnat
de Sant Miquel.

2.

Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

L’anàlisi de la situació energètica de Sant Miquel de Campmajor es basa en
l’estudi de les diferents fonts energètiques del municipi i els consums per
sectors.
La única font energètica que requereix d’una infrastructura pública municipal
és l’electricitat. La distribució de l’electricitat es fa en la major part aèria,
mitjançant postes de fusta o formigó, o bé en torres metàl·liques. Per altra
banda, en el municipi de Sant Miquel de Campmajor no hi ha cap instal·lació de
cogeneració, termoelèctrica ni hidroelèctrica.
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L’energia elèctrica a Sant Miquel de Campmajor la subministra l’empresa
distribuïdora Bassols Energia. Totes les línies elèctriques que subministren els
nuclis i la població dispersa tenen una tensió de 25 kV i la gran majoria són
aèries.
Pel municipi de Sant Miquel de Campmajor hi passen línies elèctriques de baixa
tensió i d’alta tensió, recolzades amb suports de formigó, de fusta o torres
metàl·liques.
Taula 1: Consums elèctrics a Sant Miquel de Campmajor l’any 2004
Empresa distribuïdora
Bassols Energia

Entitat de població

Abonats

Consums anuals

Sant Miquel de
Campmajor

17

77.711 kWh

17

77.711 kWh

Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per les empreses distribuïdores.

Tots els abonats elèctrics del municipi són d’ús domèstic, no havent-hi cap ús
industrial.
Els gasos liquats del petroli (GLP) inclouen el butà i el propà. Al municipi de
Sant Miquel de Campmajor es realitza la distribució de butà mitjançant
bombones de 12,5 Kg.
Els combustibles líquids engloben el gas-oil bonificat i els combustibles
d’automoció. Els consums de combustibles d’automoció (gasolina i gas-oil)
estan en relació directa amb el parc mòbil i la mobilitat. Mentre que els
consums de gas-oil C és per a la calefacció dels habitatges.
L’enllumenat públic de Sant Miquel de Campmajor no és remarcable, ni cal que
sigui objecte de l’estudi, ja que només està format per una vintena de punts de
llum en tot el municipi. La majoria d’aquests es concentren en la plaça de
l’Ajuntament i en el veïnat de Sant Miquel.
Els edificis municipals de Sant Miquel de Campmajor, tenen uns consums
elèctrics pràcticament despreciables, ja que només hi ha consums elèctrics en
l’Ajuntament, en el centre social i en l’enllumenat del camp de futbol. A l’igual
que els consums de gas-oil i butà, utilitzats en aquestes instal·lacions pel
funcionament de la caldera i estufes, per escalfar l’aigua calenta i climatitzar
els locals.
Al municipi de Sant Miquel de Campmajor, no hi ha cap instal·lació remarcable
que utilitzi energies renovables (solar, eòlica ...).
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3. Criteris generals i referències considerats per a
l’elaboració de la diagnosi estratègica
L’ús de l’energia no respon a criteris d’eficiència i d’estalvi, un consum més
eficient de l’energia als principals sectors ecoòmics i al sector domèstic
revertiria directament en una major disponibilitat i amb una menor repercussió
ambiental negativa.
La generalitazció de la realització d’auditories energètiques dels municipis
(dependències municipals, enllumenat públic, consum de la població,...) i en el
sector terciari (hotels, oficines, equipaments esportius,...) es materialitza amb
l’establiment de plans d’eficiència energètica i d’utilització de fonts renovables.
En funció de la demanada actual i la prevista cal promoure la utilització
d’energia renovable amb l’optimització de les diferents fonts existents
disponibles en aquest moment. El foment per part de les dependències
municipals de l’arquitectura bioclimàtica, per una banda ajuda a sensibilitzar al
ciutadà i per l’altra contribueix a un estalvi en el consum energètic com aposta
cap a la sostenibilitat.
Cal identificar i avaluar, en vistes a millorar la qualitat de vida dels nostres
nuclis poblats, els efectes de les diferents radiacions electromagnètiques que
inunden els entorns urbans.
En definitiva, tot redunda en una major ecoeficència dels fluxos energètics.

4.

Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats
Impacte significatiu

Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Inapreciable enllumenat públic municipal

1

50%

Població disseminada arreu del terme municipal

2

50%
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4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
1. EL MUNICIPI S’ABASTA EN LA SEVA TOTALITAT DE FONTS EXTERNES
El municipi de Sant Miquel de Campmajor no té cap infraestructura de
generació d’energia.
2. EL SECTOR DEL TRANSPORT ÉS EL PRINCIPAL CONSUMIDOR D’ENERGIA
El sector del transport consumeix aproximadament una tercera part de
l’energia final estimada com a consum anual del municipi. Així doncs, el
consum energètic està molt influenciat per la mobilitat.
No s’ha disposat de dades d’evolució d’aquesta despesa energètica però tots
els indicadors (índexs de mobilitat, evolució del parc automobilístic ...) apunten
a que ha anat augmentant i, en les condicions actuals, seguirà aquesta
tendència.
3. CONTRIBUCIÓ DEL SECTOR DOMÈSTIC EN EL CONSUM ENERGÈTIC
Tot i ser el transport el sector que més energia consumeix, el sector domèstic
té una contribució també molt important.
Aquesta circumstància fa que prengui una rellevància especial l’adopció de
mesures d’eficiència energètica en la construcció dels habitatges, el foment de
l’arquitectura bioclimàtica, la utilització d’electrodomèstics de baix consum,
etc.; mesures per a les quals actualment no hi ha establerts criteris ni línies de
treball i que, segons els experts, poden arribar a representar un estalvi
energètic del 50%.
4. INAPRECIABLE DESPESA ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC
L’enllumenat públic de Sant Miquel de Campmajor no és remarcable, ni cal que
sigui objecte de l’estudi, ja que només està format per una vintena de punts de
llum en tot el municipi. La majoria d’aquests es concentren en la plaça de
l’Ajuntament i en el veïnat de Sant Miquel.
5. MANCA GENERALITZADA DE FOMENT DE LES ENERGIES RENOVABLES
No existeix una política municipal destinada a la promoció i foment d’aquest
tipus d’energia o d’altres procedents de fonts renovables.
De la mateixa manera, no hi ha cap instal·lació remarcable particular que
utilitzi energies renovables (solar, eòlica ...). Tot i el potencial solar de la zona,
l’ús d’energia solar és, encara, una excepció i no una norma en les
construccions del municipi. Per tal de potenciar la implantació de sistemes
d’aprofitament d’energia solar al municipi, caldria establir els incentius fiscals
necessaris per a l’edificació eficient i la instal·lació d’energia solar. La comarca
del Pla de l’Estany, segons l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de
Catalunya, el valor de radiació solar diària disponible es situa entre els 3,85 i 4
kWh/m2.
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4.3. Normativa vigent i grau de compliment
Marc legal europeu
-

Directiva 2004/8/CE del Parlament Europeu relativa al foment de la
cogeneració sobre la base de la demanda de calor útil en el mercat
interior de l’energia.

-

Directiva 2003/87/CE del Parlament europeu per la que s’estableix un
règim per al comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a
la comunitat.
Marc legal estatal

-

Reial Decret 1853/1993, de 22 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament d’Instal·lacions de Gas en Locals destinats a usos
domèstics, col·lectius o comercials.

-

Ordre de 18 de novembre de 1974 pel que s’aprova el Reglament de
Xarxes i escomeses de combustibles gasosos.

-

Reial Decret 842/2002, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió.

-

Guia Tècnica d’aplicació per a les Instal·lacions d’Enllumenat Exterior.

-

Reial Decret 3151/1968, pel qual s’aprova el Reglament de Línies
elèctriques aèries d’Alta Tensió.

-

Reial Decret 3275/1982, pel qual s’aprova el Reglament sobre
condicions Tècniques i Garanties de seguretat en Centrals elèctriques,
subestacions i centres de transformació.

-

Reial Decret 1955/2000 pel que s’aprova la Llei de regulació del
transport, distribució, comercialització, subministra i autorització
d’instal·lacions elèctriques.

-

Reial Decret 1095/1995 pel que s’aprova el Reglament de la
distribució al menor de carburants i combustibles petrolífers.

-

Ordre del Ministeri d’Economia 33/2004, per la que s’estableix les
tarifes de gas natural i gasos manufacturats per canalització.

-

Reial Decret 1802/2003, pel que s’estableix la tarifa elèctrica pel
2004.

-

Reial Decret 2818/1998, de 23 de desembre, sobre la producció
d’energia elèctrica per instal·lacions alimentades per recursos o fonts
d’energia renovables, residus i cogeneració.
Marc legal autonòmic
Marc legal municipal
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4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces
Oportunitats (valors que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Potenciació de les instal·lacions amb energies renovables mitjançant
subvencions.
- Soterrament de trams de les línies elèctriques existents.

Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Instal·lacions poc sostenibles amb el medi ambient.

Punts forts o fortaleses (valors intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- El municipi es troba en una zona d’elevada irradiació solar, fet que afavoreix
la implantació d’energia solar.
- Existència d’una xarxa de distribució d’electricitat.
- Instal·lació d’enllumenat públic gens remarcable.

Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Baix grau d’implantació de panells solars als habitatges del municipi tot i l’alt
potencial solar existent.
- Elevat ús del transport particular per als desplaçaments, amb el conseqüent
consum de gas-oil i gasolina.
- La major part dels trams de les línies elèctriques sense soterrar, causant un
elevat impacte visual.

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en

l’aspecte en qüestió
Potenciar l’ús d’energies renovables amb ajudes de l’administració per a la
seva implantació.
Solucionar els problemes puntuals de subministrament elèctric que hi ha en
algunes zones.
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SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
1.

Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
Els descriptors per valorar l’àmbit econòmic són els següents:
Índex d’autocupació. (persones residents ocupades al mateix
municipi/ persones ocupades del municipi), Amb aquest indicador es
mesura l’autosuficiència del municipi en relació als llocs de treball.
Fluxos de mobilitat obligada. Es detecten els desplaçaments diaris
que es donen a una població en relació a l’activitat laboral.
Índex d’ocupació. Mesura les persones ocupades del municipi en un
sector econòmic determinat, sobre el total de població en edat de
treballar, activa o ocupada.
Taxa d’Atur. (Persones Aturades/Total població) Nombre de persones
que busquen ocupació, hagin o no treballat amb anterioritat,
registrades en les oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Variació de la Superfície Agrària Útil (SAU). Ens Indica com a variat la
superfície cultivable, la superfície forestals i altres superfícies no
urbanes, en els darrers anys.

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
A grans trets, Sant Miquel de Campmajor és un municipi amb un bon context
econòmic, una taxa d’atur mínima i força inferior a la comarcal, una oferta
laboral no autosuficient, i una població ocupada equilibradament repartida
entre els sectors terciari, secundari i primari. Específicament per sectors
econòmics, la vigència de l’activitat agrària i forestal és clara en el territori i en
la població malgrat la disminució d’explotacions agrícoles, ramaderes i
forestals. El pes de la construcció en el sector secundari resta incidència a una
indústria que no té cap empresa establerta al municipi. I, per últim, la major
presència del sector serveis s’ha traduït en el fet que ha esdevingut el sector
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de més població ocupada, encara que en percentatges inferiors a la comarca i
que el nombre d’establiments de serveis ha variat poc, no hi ha comerços i
l’oferta turística del municipi és limitada.

2.

Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

2.1. Estructura econòmica
Les dades macroeconòmiques disponibles es remeten a la comarca i s’estima
que el municipi en concret sosté valors inferiors a la mitjana comarcal. El
creixement econòmic del Pla de l’Estany apunta a una desacceleració
(creixement del 2,5% al 1,7%, anys 2002-2003) causada per l’alentiment de la
indústria.

L’índex comarcal del producte interior brut a preus del mercat és inferior al de
Catalunya (-11%: 13.000 €/habitant, any 2000)

i, en canvi, la renta bruta

familiar disponible és superior (+11%: 12.300 €/habitant).

2.2. Àrees d’influència i dependència exterior
Sant Miquel de Campmajor no és autosuficient en oferta laboral: menys del
50% dels residents treballen al municipi (índex d’autocupació del 28%, any
2001). Per sectors econòmics, el secundari i el terciari són els més depenents
de l’exterior (0% i 11% d’autocupació), i, en canvi, l’activitat agrària manté
una autosuficiència laboral molt elevada (de 87% al 80%, anys 1991-2001).

Per branques d’activitat, la immensa majoria dels residents ocupats en el
municipi exerceixen a l’agricultura/ramaderia (83% de 24, any 2001). Els
ocupats fora del municipi ho fan, bàsicament, a la indústria (24% de 63) i a la
construcció (19%). Només un terç dels ocupats al municipi no hi resideix (31%
de 35).

Els fluxos de mobilitat obligada per motius laborals indiquen que la majoria de
desplaçaments són generats pels residents del propi municipi (71% de 122
fluxos) i que, d’aquests, predominen els desplaçaments a fora del municipi (63
externs, 24 interns).
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2.3. Mercat de treball i població activa
La població activa de Sant Miquel de Campmajor és de 99 persones en edat de
treballar (el 49% de la població total, any 2001). D’aquest contingent, el
nombre de població ocupada és elevat (el 87% de la població activa) però amb
diferències importants entre sexes (57 homes, 20 dones).

La distribució de la població ocupada (87 habitants, any 2001) segons els
sectors econòmics és la següent: 40% serveis, 29% agricultura/ramaderia,
17% indústria i 14% construcció. L’agricultura/ramaderia supera àmpliament
la mitjana comarcal (5%).

La taxa d’atur municipal és mínima i força inferior al de la comarca (1%
respecte 3,4%, any 2003) però ha seguit una evolució irregular (0,9% any
1999, 3,9% any 2002). L’atur afecta més a la població masculina (3 homes i 1
dona, any 2003).

2.4. El sector primari
Bona part del territori de Sant Miquel de Campmajor és superfície agrària
(84%: 2.793 ha, any 1999), i el terreny forestal (2.131 ha) supera en escreix
a la superfície agrària útil (664 ha), de la qual les pastures permanents (56%)
hi tenen un pes fins i tot superior al de les terres cultivades (44%). A l’any
1989, la superfície agrària era menor (78% del municipi: 2.590 ha), el terreny
forestal (1.824 ha) predominava quelcom menys respecte la superfície agrària
útil (439 ha), i les pastures permanents eren molt menys rellevants (79 ha).

L’activitat agrària és el segon sector econòmic en població ocupada (28,7%: 25
persones, any 2001), juntament amb indústria i construcció, i el percentatge
més que quintiduplica al de la comarca (5,2%) ja de per si superior al català
(2,5%). Amb tot, en un decenni, la població agrària del municipi no ha deixat
de disminuir significativament (42,5%: 37 persones, any 1991).

En agricultura, hi ha una certa regressió en el nombre d’explotacions (de 47 a
31, anys 1989-1999), però la superfície agrària utilitzada fins i tot augmenta
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(de 518 a 655 ha). Per tant, les explotacions agrícoles han engrandit les seves
dimensions (de 11 a 21 ha/explotació, de mitjana).
Els conreus (364 ha, any 1999) són de secà (99%) i herbacis (100%),
destacant els conreus farratgers i els cereals per gra (sobretot blat i ordi).
En ramaderia, en els últims anys ha caigut el nombre d’explotacions (23, 14 i
5 explotacions, anys 1989, 1999 i 2003) així com també la capacitat total de
caps de bestiar (de 188.044 a 32.484, anys 1989-1999).
En termes d’unitats ramaderes, el bestiar predominant és el porcí i el boví
(1.600 i 732 UR, any 1999). El bestiar porcí suma 5.946 caps de diferent
aptitud i el boví 1.297. Una dècada enrera les quantitats eren de 9.257 i 1.368
respectivament (any 1989).
En aprofitament forestal, hi ha un cert descens en el nombre d’explotacions
(de 39 a 24, anys 1989-1999) però no, en canvi, en la superfície forestal (de
1.824 a 2.131 ha). La pràctica totalitat de les espècies arbòries no són
comercials (2.053 ha, any 1999) i, actualment, 6 finques disposen d’un Pla
tècnic de gestió i millora forestal (1.152 ha, any 2005).

2.5. El sector secundari
La indústria i la construcció és el segon sector econòmic amb més població
ocupada (31%: 27 persones, any 2001), juntament amb l’activitat agrària, i el
percentatge

és

inferior

al

de

la

comarca

i

país

(42,4%

i

35,6%,

respectivament). Una dècada enrera aquest contingent de població era similar
(28,7%: 25 persones, any 1991).

Els subsectors indústria i construcció comptabilitzen un nombre d’ocupats
semblant (15 i 12 respectivament, any 2001) i amb alguna diferència respecte
una dècada enrera (16 i 9 ocupats, any 1999).

El municipi no té cap indústria establerta d’ençà el tancament de l’empresa de
transformació de metalls, a l’any 2003. En el mateix any només es
comptabilitza una empresa constructora, just després d’un període amb molta
més presència d’aquest tipus d’empresa (8 i 7, anys 1999 i 2002).
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2.6. El sector terciari
Els serveis és el sector econòmic amb més població ocupada (40,2%: 35
persones, any 2001) però amb un percentatge inferior al de la comarca i al del
país (52,4% i 62%, respectivament). Una dècada enrera aquest contingent de
població no arribava a ser un terç dels ocupats (28,7%: 25 persones, any
1991).

El nombre d’establiments s’ha mantingut amb poca variació (10, 8 i 12, anys
1994, 1997 i 2002) i són exclusivament empreses de serveis (100%: 12, any
2002), els comerços al detall són inexistents.

Els establiments de serveis més presents al municipi són d’hostaleria, comerç a
l’engrós i serveis personals (5, 3 i 3 respectivament). La resta tenen un únic
establiment (serveis a empreses) o cap (transports/comunicació, mediació
financera i immobles). Banyoles i altres municipis propers supleixen els dèficits
d’oferta comercial. L’oferta turística del municipi és limitada. En allotjament
s’ha incrementat el nombre de cases de pagès a un total de dos allotjaments
rurals independents (d’1 a 2, anys 2002-2005). El municipi no disposa de cap
servei de restauració, i un casal d’esports d’aventura (paintball) és el més
destacable de l’oferta lúdica de Sant Miquel de Campmajor.

3. Criteris generals i referències considerats per a
l’elaboració de la diagnosi estratègica
El creixement econòmic, entès com a progrés, sovint transgredeix i lesiona els
principis de sostenibilitat. Cal incentivar les iniciatives de creixement però no a
canvi de no valorar els costos ambientals.
Cal pensar en ciutats amb una elevada qualitat i diversitat de serveis que
redueixin els desplaçaments deguts a l’ocupació humana i fomentar les noves
tecnologies com a eines de treball per reduir la petjada ecològica causada per
la mobilitat laboral.
L’economia ha d’internalitzar en els seus balanços els costos derivats de les
iniciatives de creixement. Mentre no es comptabilitzin els greuges i beneficis
que poden aportar les diferents activitats econòmiques tots els indicadors de
sostenibilitat econòmica deixen de prestar el més mínim servei.
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Les provisions econòmiques han de ser optimistes i no restrictives però cal que
siguin fetes amb una focalització a llarg termini. Qualsevol estratègia
sospesada en vistes a un termini massa proper deixa de tenir viabilitat a llarg
termini.
Les activitats econòmiques no poden ser l’únic referent de progressisme i de
prosperitat, així només es veu la meitat de l’afer. L’equilibri entre els diferents
sectors econòmics és imprescindible per aguantar un territori, cal sector
primari per damunt de tot. Malgrat la seva baixa representativitat és un agent
amb un enorme pes territorial i cal la reconversió del sector primari. Però cada
vegada hi ha més sectors emergents com el de la comunicació i el que es
dedica a la ciència.
Com a dinamitzador de l’economia local sempre s’ha vist el turisme com un
motor d’ocupació, però cal mesurar-lo i optar per fórmules turístiques
respectuoses i sostenibles.

4.

Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats

Importància
dins el
vector*

Impacte significatiu

Bon context econòmic

1

Oferta laboral no autosuficient

1

Població ocupada majoritàriament en el sector
terciari

1

Taxa d’atur més baixa que la mitjana comarcal

1

Vigència del sector primari en el territori i en la
població

1

Disminució
ramaderes

2

de

les

Menys
explotacions
superfície

explotacions
forestals

agràries
però

Pes de la construcció en el sector secundari
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Importància
dins el
vector*

Impacte significatiu

Augment del
municipal

sector

serveis

en

l’ocupació

Limitada oferta turística del municipi

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

1
1

* Valor 1: Punt capçalera de cada aspecte econòmic important
Valor 2: Punts secundaris

4.2. Anàlisi de la situació per cada impacte, normativa vigent
i grau de compliment
BON CONTEXT ECONÒMIC
Les dades macroeconòmiques disponibles es remeten a la comarca i s’estima
que el municipi en concret sosté valors similars a la mitjana comarcal. El
creixement econòmic del Pla de l’Estany apunta a una desacceleració
(creixement del 2,5% al 1,7%, anys 2002-2003) causada per l’alentiment de la
indústria.

OFERTA LABORAL NO AUTOSUFICIENT
El municipi de Sant Miquel de Campmajor no és autosuficient en oferta laboral:
menys del 50% dels residents treballen al municipi (índex d’autocupació del
28%, any 2001). Per sectors econòmics, el secundari i el terciari són els més
dependents de l’exterior (0% i 11% d’autocupació), i, en canvi, l’activitat
agrària manté una autosuficiència laboral molt elevada (de 87% al 80%, anys
1991-2001).
Els fluxos de mobilitat obligada per motius laborals reforcen aquesta afirmació,
ja que la majoria de desplaçaments són generats pels residents del propi
municipi i que, d’aquests, predominen els desplaçaments a fora del municipi.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’estadística de Catalunya.

POBLACIÓ OCUPADA MAJORITÀRIAMENT DEL SECTOR TERCIARI
La distribució de la població ocupada (87 habitants, any 2001) segons els
sectors econòmics és la següent: 40% serveis, 29% agricultura/ramaderia,
17% indústria i 14% construcció. L’agricultura/ramaderia supera àmpliament
la mitjana comarcal (5%).
En els últims anys la població s’ha anat terciaritzant de manera que el sector
primari ha deixat de ser el sector econòmic amb més població ocupada (38%,
any 1996). Amb tot, la població no ha perdut el caràcter marcadament agrariforestal.

TAXA D’ATUR MÉS BAIXA QUE LA MITJANA COMARCAL
La taxa d’atur municipal és mínima i força inferior al de la comarca (1%
respecte 3,4%, any 2003) però ha seguit una evolució irregular (0,9% any
1999, 3,9% any 2002). L’atur afecta més a la població masculina.
La població activa de Sant Miquel de Campmajor és de 99 persones en edat de
treballar i a l’any 2003 hi havia 4 persones aturades, amb aquests valors totals
d’aturats, és fàcil que la taxa d’atur disminueixi o augmenti any rere any.
Aquest fet explica les variacions de la taxa en els diferents anys d’estudi.

VIGÈNCIA DEL SECTOR PRIMARI EN EL TERRITORI I EN LA POBLACIÓ
Bona part del territori de Sant Miquel de Campmajor és superfície agrària
(84%: 2.793 ha, any 1999), i el terreny forestal (2.131 ha) supera en escreix
a la superfície agrària útil (664 ha), de la qual les pastures permanents (56%)
hi tenen un pes fins i tot superior al de les terres cultivades (44%).
FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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Alhora l’activitat agrària és el segon sector econòmic en població ocupada
(28,7%: 25 persones, any 2001), juntament amb indústria i construcció, i el
percentatge és molt superior al comarcal (5,2%) ja de per si superior al català
(2,5%). Amb tot, en els últims 10 anys la població ocupada en l’agricultura
s’ha vist molt reduïda (42,5%: 37 persones, any 1991).
Actualment hi ha una explotació agrícola-ramadera en fase de diagnosi per
optar a un Contracte Territorial d’Explotació. El nombre d’explotacions que
opten al CTE en aquesta fase inicial i pilot és testimonial però, tanmateix, obre
la possibilitat de començar a constatar la idoneïtat d’aquest figura contractual
en l’aposta d’un canvi de rumb de les explotacions agràries que les faci
globalment sostenibles (econòmica, social i ambiental).

DISMINUCIÓ DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES I RAMADERES
En agricultura, hi ha una certa regressió en el nombre d’explotacions (de 47 a
31, anys 1989-1999), però la superfície agrària utilitzada fins i tot augmenta
(de 518 a 655 ha). Per tant, les explotacions agrícoles han engrandit les seves
dimensions (de 11 a 21 ha/explotació, de mitjana). El nombre d’explotacions
ramaderes ha disminuït (23, 14 i 5 explotacions, anys 1989, 1999 i 2003) així
com també la capacitat total de caps de bestiar (de 188.044 a 32.484, anys
1989-1999).
El sector primari tradicional està en clara regressió, les petites explotacions
han anat desapareixent donant pas a explotacions més intensives.
Actualment hi ha una explotació agrícola-ramadera en fase de diagnosi per
optar a un Contracte Territorial d’Explotació.
El nombre d’explotacions que opten al CTE en aquesta fase inicial i pilot és
testimonial però, tanmateix, obre la possibilitat de començar a constatar la
idoneïtat d’aquest figura contractual en l’aposta d’un canvi de rumb de les
explotacions agràries que les faci globalment sostenibles (econòmica, social i
ambiental).

MENYS EXPLOTACIONS FORESTALS PERÒ MÉS SUPERFÍCIE
En aprofitament forestal, hi ha un cert descens en el nombre d’explotacions
(de 39 a 24, anys 1989-1999) però no, en canvi, en la superfície forestal (de
1.824 a 2.131 ha). Aquesta tendència és contrària al conjunt de comarques
gironines, on la superfície forestal ha disminuït.
Per tant, més superfície d’espècies arbòries forestals però la pràctica totalitat
no es comercialitza i hi ha menys finques forestals i poques compten amb un
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Pla PTGMF però gestionen molta superfície forestal (6 explotacions i 1.152 ha,
any 2005).

PES DE LA CONSTRUCCIÓ EN EL SECTOR SECUNDARI
La indústria i la construcció és el segon sector econòmic amb més població
ocupada (31%), juntament amb l’activitat agrària, i el percentatge és inferior
al de la comarca i país (42,4% i 35,6%, respectivament). La tendència en els
últims deu anys ha estat semblant amb un lleuger increment. Per contra, la
presència d’empreses del sector en el municipi és quasi be nul·la (1 empresa
constructora l’any 2003).
Dins el sector secundari, les diferències entre la població ocupada en la
indústria i en la construcció són mínimes (15 i 12 respectivament, any 2001) i
divergeix molt de la distribució comarcal (30% i 12%).

AUGMENT DEL SECTOR SERVEIS EN L’OCUPACIÓ MUNICIPAL
El sector terciari, en l’última dècada ha experimentat un gran augment en
relació a la població ocupada. Essent a l’any 2001 el sector en més ocupats del
municipi, tot hi això, aquest percentatge és inferior a les mitjanes comarcal i
del país.
El nombre d’establiments comercials s’ha mantingut amb poca variació (10, 8 i
12, anys 1994, 1997 i 2002) i tots ells són empreses de serveis. Aquesta
manca d’oferta comercial és mitiga per l’oferta comercial d’altres municipis
propers amb més capacitat comercial.

LIMITADA OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPI
L’oferta turística del municipi es limita a allotjaments de la modalitat residència
cases de pagès i a activitats afins. Pel que fa a les residències cases de pagès,
el municipi ha experimentat un petit augment d’establiments (1 a 2, anys
2002-2005), ja que s’hi ha instal·lat 2 hostals i un càmping. Pel que fa a les
altres ofertes turístiques del municipi, cal fer constar que hi ha una empresa
dedicada als esports d’aventura (“Fang Aventura”) i una que fa voltes a cavall
per la zona, a més del Campament juvenil “L’Arcada” així com dues cases de
Colònies. El fet que no hi hagi més oferta en aquest ram, pot ser degut a que
les necessitats de la zona en quant a restauració i allotjaments, ja es vegin
complertes amb l’oferta de Banyoles i Girona. A més, Sant Miquel de
Campmajor no és un població de pas, on és més fàcil l’establiment d’aquestes
modalitats d’oferta turística. Per contra, la seva naturalesa rural, pròxima a
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espais naturals de cert interès i a poblacions més importants en quant a
nombre d’habitants, fa que augmentin els allotjaments de la modalitat de
residències i cases de pagès.

4.3. Normativa vigent i grau de compliment

Marc legal europeu
Marc legal estatal
Marc legal autonòmic
-

-

-

-

Llei 3/1998 de la Intervenció integral de l’Administració Ambiental (C)
DECRET 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret
136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els annexos.
Llei 2/2002, de 13 de març, d’urbanisme
LLEI 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002,
del 14 de març, d'urbanisme, per al foment de l'habitatge assequible,
de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local
Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós
de la llei d’urbanisme. (C)
Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, sobre les
bases i directrius per orientar la intervenció dels poders públics en
l’economia agrària i el món rural, millorar les condicions de vida i
treball i impulsar el caràcter multifuncional de l’activitat agrària
(DOGC 3549 de 9.1.2002).
Ordre de 7 de juliol de 2005 (ARP/307/2005) per la qual s'aproven les
bases reguladores del pla pilot dels contractes globals d'explotació, i
es convoquen els corresponents a l'any 2005 (DOGC 4424 de
12.7.2005).
Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la llei
22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric
Marc legal municipal

-
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4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces

Punts forts
- Bon context econòmic
- La taxa d’atur municipal és mínima i força inferior al de la comarca
- L’ocupació en el sector primari de l’economia percentualment és major que la
mitjana comarcal.
- Explotacions forestals amb Pla de tècnic de gestió i millora forestal
- Poca variació del sector secundari de l’economia i amb un lleuger increment
en quan a població ocupada
- Augmenta l’ocupació en el sector terciari (serveis i comerç al detall)

Punts Dèbils
- Poc control de les activitats econòmiques desenvolupades en el municipi
- En l’oferta laboral Sant Miquel de Campmajor és depenent d’altres municipis
- Regressió del sector primari en l’economia local (agricultura, ramaderia i
explotacions forestals)
- La població ocupada en construcció quasi equival als ocupats en indústria. El
subsector de la construcció té molt menys valor afegit que la indústria i és més
inestable també respecte la indústria.
- Presència testimonial d’empreses del sector secundari

Oportunitats
- El Contracte Territorial de l’Explotació pot fer apropar productors i
consumidors, millorar relacions entre el sector ambiental i l’agrari, dotar a la
pagesia de millor qualitat de vida i, en definitiva, sembrar estructures de futur
que no converteixin el medi rural en un museu paralitzat, en un paisatge del
passat sense futur10.

10

Extret de: Monllor, N., Roca, A., Ribas, A. i Salamaña, I. (2005) Proposta i
aplicació d’un model de contracte d’explotació al Pla de l’Estany. Comunicació
a: 1ra Assemblea Territorial del Congrés del Món Rural de Catalunya. Banyoles, 8 p.
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- L’oferta comercial que manca en el municipi es complementa amb l’oferta
d’altres poblacions veïnes
- Augment del nombre de residències i cases de pagès com a allotjament
turístics

Amenaces
- El factor d’atracció de poblacions més dinàmiques econòmicament pot
incentivar a viure i treballar fora de Sant Miquel de Campmajor.
- La població ocupada en construcció quasi equival als ocupats en indústria. El
subsector de la construcció té molt menys valor afegit que la indústria i és més
inestable també respecte la indústria.
- La majoria de desplaçaments per qüestions laborals són d’habitants de Sant
Miquel de Campmajor a fora del municipi.
- L’èxit del Contracte Territorial de l’Explotació està condicionat
humans i pressupostaris que s’hi destinaran, a la qualitat de les
cada explotació, a la campanya d’informació i de formació,
beneficiari del contracte i la seva durada, i al repte de poder
pagesia a introduir canvis11.

als recursos
diagnosis de
al tipus de
incentivar la

SOSTENIBILITAT SOCIAL
1.

Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
Els descriptors utilitzats per valorar l’àmbit social són els següents:
Índex d’envelliment de la població: Població>65 anys / Població<18
anys. Aquest índex mesura el grau d’envelliment de la població. Quan
aquest és superior a 1 assenyala que hi ha més població d’edats
superiors als 65 anys que joves inferiors a 18 anys, i quan aquest és
inferior a 1, assenyala el contrari.
Moviment natural: Naixements / Defuncions (0/00). Índex que mesura
el creixement natural d’una població per a un determinat període.

11

Ibid
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Moviment migratori: Immigrants / Emigrants (0/00). Índex que
mesura el creixement de població per a un determinat període a
partir del número d’immigrant i emigrants que hi ha hagut per a
aquest període.
Creixement poblacional: Població any X – Població any Y / Població
any Y, expressat en tant per mil (0/00).

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
El perfil de l’àmbit d’estudi és el següent:
En l’aspecte demogràfic, el municipi de Sant Miquel de Campmajor es manté
en una dinàmica estable però no s’ha recuperat del fort descens de població de
dècades enrera. El creixement demogràfic actual depèn de la fluctuació del
saldo migratori (perquè el balanç natural tendeix a ser negatiu), i l’estructura
de la població està en ple procés d’envelliment. En habitatges, el ritme de
construcció és mínim, els preus per adquirir-ne s’han desorbitat, i el tipus
d’habitatge predominant és el principal però les residències secundàries i
vacants tenen un pes important. En salut, hi ha poca oferta sanitària pròpia
però disponibilitat de recursos propers, les problemàtiques socials són d’escàs
relleu i hi ha un desenvolupament progressiu de serveis socials. En educació, el
municipi no disposa d’oferta educativa formal però sí de facilitats per accedir
en municipis veïns. En cultura hi ha poca oferta d’equipaments i d’activitats. I
en seguretat ciutadana els indicadors constaten bons resultats.

2.

Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva12

2.1. Població
Sant Miquel de Campmajor té 199 habitants (any 2004) i una densitat de
població de només 6 hab./km2. A principis del segle passat el nombre
d’efectius era quatre vegades superior (844, any 1920). D’ençà de la dècada
dels trenta el municipi perd població de manera constant i especialment
accelerada entre els anys seixanta i vuitanta (626, 437 i 239, anys 1960, 1970
i 1981).
12

Correspon a l’oferta addicional núm. 27

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.

115

Agenda 21 Local - Sant Miquel de Campmajor

L’estructura

de

la

població

del

Diagnosi Estratègica

municipi

difereix

força

respecte

les

característiques de la resta de la comarca i del país. La distribució de la
població per grans grups d’edats és la següent: 12% de 0 a 14 anys (4 punts
per sota de la comarca i 2 del país), 66% de 15 a 64 anys i 20% de 65 i més
edat (2 punts per sobre de la comarca i 3 del país).
Un quart de segle enrera, el contingent de població jove i gran era idèntic (014 anys: 17% i >65 anys: 17%, any 1981) quan, en canvi, a la resta del país i
comarca els joves encara doblaven als majors de 65 anys.
L’índex d’envelliment actual (població gran/població jove) és quelcom superior
al de la comarca i país (1,6, 1,1 i 1,2 respectivament, any 2004). I l’índex de
dependència econòmica (població no activa/població activa) és idèntic al de la
comarca (0,5) i un punt per sobre respecte el país (0,4). Així mateix, la relació
entre la població en edat d’incorporar-se al món laboral a mig-curt termini (10
a 19 anys) i de jubilar-se (55 a 64 anys) és de 0,7.
El moviment natural de la població (naixements/defuncions) presenta valors
molt oscil·lants en el decurs dels últims quinquennis (-7,4‰, 1,8‰ i -0,9‰,
períodes 1986/91, 1991/96 i 1996/01). Entre els anys 2000-2003 s’han
registrat 1 nadó i 6 difunts.
El balanç del moviment migratori (immigrants/emigrants) ha esdevingut de
signe incisivament negatiu i amb valors poc uniformes (0,9‰, -10,0‰ i 5,3‰, períodes 1986/91, 1991/96 i 1996/01). En migracions internes, entre
els anys 2000-2003 s’han produït 35 altes i 41 baixes de residència, i la
majoria dels nouvinguts no procedeixen de la comarca (11%), sinó de la resta
de la província (43%) i del país (43%). Les migracions exteriors són
pràcticament inexistents (1 immigrant d’Europa, període 1998-2000).
Per tant, la dinàmica demogràfica actual és de signe negatiu tant pel balanç
natural com pel saldo migratori, amb un còmput global que explicita la
davallada d’efectius que està experimentant la població (-6,5‰, -8,2‰ i 6,2‰, períodes 1986/91, 1991/96 i 1996/01).

2.2. Habitatges
A Sant Miquel de Campmajor hi ha 116 habitatges construïts (any 2001) i poc
més de la meitat són residències principals (57%). La resta es reparteix
proporcionalment entre residències secundàries (22%: 26) i vacants (21%:
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24). El nombre de segones residències havia estat fins i tot superior (27%: 32,
any 1991), així com també el d’habitatges vacants (27%: 31, any 1989).
En conjunt, en el període de dues dècades, el parc immobiliari del municipi s’ha
alterat mínimament en el nombre d’habitatges (de 114 a 116, anys 19812001) i el canvi més destacable és l’augment d’habitatges principals (de 56 a
66) en detriment dels vacants (de 31 a 24).
Pràcticament tots els habitatges principals s’han construït abans del segle XX
(36% de 66, any 2001), en les primeres dues dècades (17%) i en les del
setanta i vuitanta (38%). Actualment l’estat de conservació és bo en una
tercera part dels habitatges (78% any 2001, 56% any 1990).
El tipus d’habitatge principal és clarament el de casa unifamiliar aïllada (98%) i
amb superfícies màximes de més de 150 m2 (32% dels habitatges; comarca:
19%; país: 7%). La propietat és el règim de tinença majoritari (65%) però el
lloguer (24%) és superior a la mitjana comarcal i del país (8% i 17%,
respectivament).
Per ara no es compta amb cap habitatge de protecció oficial malgrat l’interès
municipal de facilitar ajuts a la població jove. El preu mig de nova construcció
a Banyoles (1.865 €/m2, any 2004) s’ha accelerat de forma ràpida i forta (704
€/m2, any 1998). A Sant Miquel no hi hagut construcció nova (0 habitatges des
de 1991) sinó la compra de masies per restaurar (segona residència, turisme
rural) a un preu inabastable per a la població local.

2.3. Salut i protecció social
Sant Miquel de Campmajor disposa d’un petit consultori mèdic per a cures
lleus, i per a serveis més especialitzats recorre al consultori de Mieres i als
diferents equipaments del municipi de Banyoles (12 centres sanitaris, cap de
l’àrea sanitària del Pla de l’Estany).
El grau de satisfacció sanitària és força alt i els factors de risc (diabetis,
hipertensió, colesterol) i de causes de mortalitat (envelliment, problemes
coronaris) són els habituals de la població catalana.
Els serveis socials els centralitza el Consorci de Benestar Social Pla de l’EstanyBanyoles. L’equip d’atenció primària dels municipis (1 treballadora social, 1
educadora, 1 psicòloga i 3 treballadores familiars) ha atès a 1 família de Sant
Miquel (any 2004) per problemes econòmics i laborals. En un futur a mig
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termini, l’envelliment de la població s’apunta com a principal problema social
(dependència, aïllament, malalties orgàniques).
En el municipi, el fort suport veïnal retarda la demanda de serveis socials però,
tanmateix, es té previst adoptar iniciatives per a col·lectius que més ho
requereixin, com ara el programa Fem Companyia per a la gent gran. El
Consorci de Benestar Social ja ofereix determinats serveis en aquesta línia (1
centre obert pels infants i joves, 1 escola d’adults, 1 servei d’immigració i 1
centre cívic).

2.4. Educació
Els nivells d’instrucció de la població ha millorat i, especialment, s’ha reduït
encara més el percentatge de persones sense titulació (de 3 al 2%: anys 19962001) i incrementat aquelles que tenen una formació de segon grau (de 16 al
43%). En canvi, el percentatge en formació universitària ha minvat (de 8 al
6%) i és molt inferior al de la comarca (12%) i país (13%).
En educació formal, el municipi disposa d’un centre públic d’educació infantil i
primària13. El nombre places disponibles (11, any 2002) és deficitari respecte
el nombre de població de 0 a 12 anys (20) i són els centres de Banyoles que
corregeixen aquest dèficit. En educació secundària obligatòria, batxillerat i
cicles formatius, els alumnes del municipi també han de recórrer als centres
d’ensenyament de Banyoles.
En educació no formal, a Sant Miquel de Campmajor es programa iniciar cursos
d’informàtica i d’anglès subvencionats malgrat l’esforç econòmic que suposa
pel municipi. Per altres activats la població interessada acudeix a Banyoles.

2.5. Associacionisme i activitat cultural
*Veure La memòria de participació ciutadana en l’apartat d’associacionisme

Els equipaments municipals consisteixen en un pavelló poliesportiu i un camp
de futbol. En oferta cultural destaquen els nombrosos llocs d’interès històric

13

Les darreres converses mantingudes amb l’Ajuntament (gener 2006), constaten la
possible pèrdua d’aquesta escola, en un període de 2-3 anys, si no es corregeix el
nombre d’alumnes inscrits.
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(molins, castells, esglésies), les dues festes majors, els dos aplecs i la cantada
de caramelles.

3. Criteris generals i referències considerats per a
l’elaboració de la diagnosi estratègica
Un poble alberga una societat i aquesta es mereix atenció. Mantenir i promoure
una elevada diversitat de serveis socials, culturals i de lleure i una àmplia
oferta de comerços a tot el barri endureix en teixit social del territori.
A l’era de la comunicació, els ciutadà ha de tenir accés directa a la informació.
El conèixer permet participar activament de les iniciatives socials.
Calen habitatges per incentivar la permanència dels joves a les ciutats i pobles,
i que disminueixi la demanda de segones residències endurint els gravàmens
sobre aquestes possessions.
En els nostres dies cal apostar per la solidaritat i respectar la multiètnia, un fet
que tot just està començant a manifestar-se arreu. La solidaritat esdevé
superant les barreres històriques i poc modernistes.
Atendre la marginalitat de la causa que sigui és una necessitat de primer ordre
en una societat modernista i cohesionada així com dignificar l’envelliment de
les persones.
L’activitat ciutadana garanteix la pervivència del teixit social amb
l’associacionisme i amb les expressions d’ordre cultural. Una societat ha de
contemplar la diversitat i els fets diferencials dels congèneres coetanis i
coterranis, vinguin d’on vinguin.

4.

Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats

Impacte significatiu

Fort descens de població
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Importància
dins el
vector*

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

1

119

Agenda 21 Local - Sant Miquel de Campmajor

Diagnosi Estratègica

Estructura de població en procés d’envelliment

2

Balanç natural i migratori negatiu

1

Mínima construcció d’habitatges

2

Predomini de la residència principal però importància
dels habitatges secundaris i vacants

1

Problemes per a la població local jove per cercar
habitatge al municipi

1

Desenvolupament progressiu del serveis socials

1

Oferta sanitària suficient però pot millorar

2

Bons nivells d’instrucció general de la població

2

Dèficits en l’oferta educativa formal i esforç
municipal per oferir cicles d’educació no formal

2

Pocs equipaments
cultural pròpia

1

municipals

i

reduïda

oferta

Bons nivells de convivència ciutadana

2

Nivells mínims d’accidentalitat i alt nivell tant de
seguretat laboral com ciutadana

2

Estat de la xarxa de carreteres i seguretat viària
correctes

2

* Valor 1: Punt capçalera de cada aspecte social important
Valor 2: Punts secundaris

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
4.2.1. Població
FORT DESCENS DE POBLACIÓ
Sant Miquel de Campmajor té 199 habitants (any 2004)14 i una densitat de
població de només 6 hab./km2. A principis del segle passat el nombre
d’efectius era quatre vegades superior (844, any 1920). D’ençà de la dècada
dels trenta el municipi perd població de manera constant i especialment
accelerada entre els anys seixanta i vuitanta.

14

Dades de l’Ibicat. Actualment, però (Gener 2006) la població censada a Sant Miquel
és de 230 habitants, el 17% dels quals són immigrants.
FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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Actualment aquesta tendència es mostra estable, però aquest descens de la
població al llarg del segle passat ha provocat una forta despoblació del territori
de Sant Miquel de Campmajor.
Figura: Evolució de la població de Sant Miquel de
Campmajor. Període 1900 - 2005.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya,
període 1981 - 2001 i padró municipal per als períodes 1900 - 1980 i 2002 - 2005.

ESTRUCTURA DE POBLACIÓ EN PROCÉS D’ENVELLIMENT
Un quart de segle enrere, el contingent de població jove i gran era idèntic
(17%, any 1981) quan, en canvi, a la resta del país i comarca els joves encara
doblaven als majors de 65 anys. L’estructura de la població actual del municipi
per grans grups d’edats és la següent: 12% de 0 a 14 anys (4 punts per sota
de la comarca i 2 del país), 66% de 15 a 64 anys i 20% de 65 i més edat (2
punts per sobre de la comarca i 3 del país). L’índex d’envelliment actual
(població gran/població jove) és quelcom superior al de la comarca i país (1,6,
1,1 i 1,2 respectivament, any 2004).

Figura: Estructura de la població per
sexes i edat 1.981
>80 anys
70 a 79 anys
60 a 69 anys
50 a 59 anys
40 a 49 anys
30 a 39 anys
20 a 29 anys
10 a 19 anys
0 a 9 anys
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20
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10
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10
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30

Dones

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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Figura: Estructura de la població per
sexes i edat 2.001
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

La tendència cap a una població cada cop més envellida pot originar, entre
d’altres, major demanda de serveis socials i sanitaris així com problemes en el
recanvi generacional de la població en edat activa. En aquest sentit, la relació
entre la població en edat d’incorporar-se al món laboral a mig-curt termini (10
a 19 anys) i de jubilar-se (55 a 64 anys) és de 0,7.
BALANÇ NATURAL I MIGRATORI NEGATIU
El moviment natural de la població (naixements/defuncions) presenta valors
molt oscil·lants en el decurs dels últims quinquennis, mentre que el balanç del
moviment migratori (immigrants/emigrants) ha esdevingut de signe
incisivament negatiu i amb valors poc uniformes.
Per tant, la dinàmica demogràfica actual és de signe negatiu tant pel balanç
natural com pel saldo migratori, amb un còmput global que explicita la
davallada d’efectius que està experimentant la població.

Taula: Creixement de la població de
Sant Miquel de Campmajor.
Període 1986 – 2001.

Període

Creixement
Saldo
Creixement
natural
migratori
total (0/00)
(0/00)
(0/00)

1986 - 1991
1991 - 1996
1996 - 2001

-7,4
1,82
-0,89

0,94
-10,02
-5,33

-6,46
-8,2
-6,22

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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4.2.2. Habitatges
MÍNIMA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES
En el període de les dues darreres dècades, el parc immobiliari del municipi
s’ha alterat mínimament en el nombre d’habitatges (de 114 a 116, anys 19812001). Aquesta escassa construcció d’habitatges es deu a la manca de figures
de planejament urbanístic en el municipi.
Aquest fet propicia que la poca població jove del municipi no pugui optar a cap
habitatge nou, i s’hagi de conformar amb habitatges provinents d’herència o
llegat.
PREDOMINI DE LA RESIDÈNCIA PRINCIPAL PERÒ IMPORTÀNCIA DELS
HABITATGES SECUNDARIS I VACANTS
Poc més de la meitat dels habitatges de Sant Miquel de Campmajor són
residències principals (57%). La resta es reparteix proporcionalment entre
residències secundàries (22%) i vacants (21%). En els darrers anys hi ha
hagut un petit augment del nombre d’habitatges destinats a residència
principal, en detriment de les segones residències i dels habitatges vacants.
D’altra banda, el tipus d’habitatge principal és el de casa unifamiliar aïllada
(98%), amb superfícies útils mitjanes elevades, i règim de tinença
majoritàriament de propietat (65%) però part significativa de lloguer (25%)
Pel municipi és important seguir la tendència d’augmentar els habitatges
destinats a residència principal per tal de frenar i intentar capgirar el procés de
despoblament.
PROBLEMES PER A LA POBLACIÓ LOCAL JOVE PER CERCAR HABITATGE AL
MUNICIPI
Actualment, el municipi no compta amb cap habitatge de protecció oficial
malgrat l’interès municipal de facilitar ajuts a la població jove. Aquest fet,
sumat a que el preu de venda de les masies per a restaurar (segona residència
i turisme rural) ha adquirit nivells inabastables per a la població local, origina
un problema per a la població local, especialment la població jove, a l’hora de
trobar habitatge.

4.2.3. Salut i protecció social
OFERTA SANITÀRIA SUFICIENT, PERÒ POT MILLORAR
Sant Miquel de Campmajor disposa d’un petit consultori mèdic per a cures
lleus, i per a serveis més especialitzats recorre al consultori de Mieres i als
diferents equipaments del municipi de Banyoles. El grau de satisfacció sanitària
és força alt i els factors de risc i de causes de mortalitat són els habituals de la
població catalana.
Tot i la manca de recursos en aquest sentit, donades les dimensions del
municipi i la proximitat al consultori de Mieres o a la capital de la comarca, es
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considera que la oferta sanitària és suficient encara que aquesta sigui
millorable.
DESENVOLUPAMENT PROGRESSIU DEL SERVEIS SOCIALS
Els serveis socials els centralitza el Consorci de Benestar Social Pla de l’EstanyBanyoles. L’equip d’atenció primària dels municipis ha atès l’any 2004, a Sant
Miquel, una sola família amb problemes econòmics i laborals. El fort suport
veïnal que es dona en el municipi retarda la demanda de serveis socials però,
tanmateix, es té previst adoptar iniciatives per a col·lectius que més ho
requereixin, com ara el programa Fem Companyia per a la gent gran.
El fet de que el Consorci de Benestar Social estigui en procés de consolidació i
expansió (va ser creat l’any 2004) permetrà ampliar l’oferta de serveis que
aquest ofereix en un futur pròxim. En un futur a mig termini, l’envelliment de
la població s’apunta com a principal problema social (dependència, aïllament,
malalties orgàniques).

4.2.4. Educació
BONS NIVELLS D’INSTRUCCIÓ GENERAL DE LA POBLACIÓ
Els nivells generals d’instrucció de la població han millorat en els darrers anys
i, especialment, s’ha reduït encara més el percentatge de persones sense
titulació i incrementat aquelles que tenen una formació de segon grau. En
canvi, el percentatge en formació universitària ha minvat i és molt inferior al
de la comarca i país.
És positiu continuar en aquesta línia de millora dels nivells d’instrucció de la
població del municipi de Sant Miquel de Campmajor. En el futur pot ser
adequat cercar iniciatives complementàries com els cicles de formació
continuada adaptats a les noves necessitats.
DÈFICITS EN L’OFERTA EDUCATIVA FORMAL I ESFORÇ MUNICIPAL PER
OFERIR CICLES D’EDUCACIÓ NO FORMAL
El municipi disposa d’un centre públic d’educació infantil i primària. Tot i que el
nombre places disponibles és deficitari respecte el nombre de població de 0 a
12 anys, els centres de Banyoles corregeixen aquest dèficit. En educació
secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius, els alumnes del municipi
també han de recórrer als centres d’ensenyament de Banyoles. Pel que fa a
l’educació no formal, a Sant Miquel de Campmajor es programa iniciar cursos
d’informàtica i d’anglès subvencionats malgrat l’esforç econòmic que suposa
pel municipi. Per altres activats la població interessada acudeix a Banyoles.
L’esforç per ofertar l’educació infantil i primària és bona, tot i que s’hauria de
tendir a disposar de totes les places necessàries per a cobrir les necessitats de
la població. Per altra banda, el fet de no disposar d’oferta en educació
secundària queda ben suplert per la major varietat i qualitat que poden oferir
els diferents centres de Banyoles.
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4.2.5. Associacionisme i activitat cultural
(incloure del vector A: 5.5.1 Associacions i entitats)
POCS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I REDUÏDA OFERTA CULTURAL PRÒPIA
Els equipaments municipals consisteixen en un pavelló poliesportiu i un camp
de futbol. En oferta cultural destaquen els diferents llocs d’interès
històric(molins, castells, esglésies), les dues festes majors, els dos aplecs i la
cantada de caramelles.
Aquesta manca d’oferta, tant pel que fa a equipaments municipals com pel que
fa a oferta cultural també queda ben suplerta per la proximitat d’aquest
municipi al de Banyoles.

4.2.6. Seguretat ciutadana
ESTAT DE LA XARXA DE CARRETERES I SEGURETAT VIÀRIA CORRECTES
El municipi es troba creuat per les carreteres veïnals GI-524 (Carretera de
Banyoles a Olot), GIV-5246 i GIV-5244, les quals comuniquen el nucli de Sant
Martí de Campmajor amb el nucli de Falgons i Santa Maria del Collell. La xarxa
general de carreteres presenta un bon estat.
No es té constància que en aquesta carretera hi hagi hagut accidents rellevants
en els darrers anys. I per tant se’n pot extreure que el nivell de seguretat
viària és apropiat.
NIVELLS MÍNIMS D’ACCIDENTALITAT I ALT NIVELL TANT DE SEGURETAT
LABORAL COM CIUTADANA
L’accidentalitat en el municipi és gairebé imperceptible. El nivell de seguretat
laboral ha millorat molt en els darrers anys i ara es considera correcte. Així
mateix, l’estat de la seguretat ciutadana al municipi també és bona.
És desitjable continuar en aquesta línia, tant pel que fa als nivells de seguretat
laboral i la prevenció dels factors d’accidentalitat al municipi així com en la
vigilància de l’estat de la seguretat ciutadana.
BONS NIVELLS DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
La convivència ciutadana es considera majoritàriament bona i no hi ha,
actualment, elements que alterin la convivència ciutadana.
Aquest fet propicia la bona convivència entre els veïns del municipi de Sant
Miquel de Campmajor.

4.3. Normativa vigent i grau de compliment
Marc legal europeu
Marc legal estatal
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Marc legal autonòmic
-

Llei 2/2002, de 13 de març, d’Urbanisme.
Llei 4/2004, de 24 de desembre, d’Urbanisme.
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’Urbanisme.
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària a Catalunya.
Decret 114/1994, de 3 de maig, de delimitació de les regions
sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut.
Decret 105/2005, de 31 de maig, de delimitació de les regions
sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut.
Marc legal municipal

-

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces
Punts forts
- Habitatges de certa antiguitat, però en força bon estat de conservació
- El tipus d’habitatge predominant és la residència principal, fet que facilita la
gestió de serveis bàsics
- Escassa construcció, preservació del territori
- Absència de problemàtiques socials importants
- Disponibilitat de recursos educatius propis en educació infantil i primària
- Bons nivells d’instrucció de la població
- Bon estat de la xarxa de carreteres i de la seguretat viària
- Nivells mínims d’accidentalitat laboral
- Alt nivell de seguretat ciutadana
- Bon estat de la convivència ciutadana

Punts Dèbils
- Fort descens de la població, procés de despoblament
- Estructura de la població envellida
- Balanç natural i migratori negatiu
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- Mínima construcció d’habitatges, dificultat per a la població jove local de
trobar habitatge propi
- Increment de les segones residències
- Pocs equipaments municipals

Oportunitats
- Increment de les segones residències
- Nombre elevat d’habitatges vacants
- L’entrada en vigor de la nova Llei d’Urbanisme que obliga, en els edificis de
nova construcció, a destinar habitatge de protecció oficial
- Disponibilitat de recursos sanitaris propers, sobretot a Banyoles
- Desenvolupament progressiu del Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany Banyoles
- Disponibilitat de recursos educatius propers, sobretot a Banyoles
- Els elements historico-culturals i l’entorn físic poden atraure visitants
- Bon estat de la xarxa de carreteres i de la seguretat viària
- Alt nivell de seguretat ciutadana

Amenaces
- Poder d’atracció de població escàs i insuficient per equilibrar el balanç
migratori
- La venda de cases i masies com a segona residència situa els preus a nivells
inabastables per a la població local
- Poca oferta cultural, dificultat per atraure visitants

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat
Mantenir una dinàmica demogràfica positiva.
Facilitar l’accés a l’habitatge a la població local.
Assegurar l’accessibilitat en sanitat i educació.
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Millorar els equipaments i les activitats culturals.
Mantenir els bons nivells de convivència i de seguretat ciutadana.
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RESULTATS DELS TALLERS DE DIAGNOSI
Els punts febles i forts que es relacionen posteriorment sorgeixen de la feina de
veïns i veïnes, i son les aportacions que a cada sessió es van consessuar va
prioritzar. Les diferents aportacions estan agrupats per grups similars.

1.

Taller de Sant Miquel de Campmajor

1.1. Relació de punts febles prioritzats
DEBILITATS (pròpies del municipi)
-

Manca d’habitatge (especialment per a joves)

-

Serveis insuficients o que manquen: Transport públic, atenció sanitaria,
telecomunicacions, aigua potable, xarxa elèctrica, i d’informació

AMENACES (problemes que venen de fora del municipi)
-

Perill de tancament de l'escola

1.2. Relació de punts forts prioritzats
FORTALESES (pròpies del municipi)
-

Tranquil·litat i qualitat de vida.

-

Entorn rural amb densitat baixa i població diseminada (conservació vida
rural)

-

Paisatge i patrimoni natural ric i divers

-

Patrimoni cultural

-

Activitat social.
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