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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 Camós emprats en la
diagnosi destaquen:
9 La precipitació total acumulada: 808 l/m2 anuals.
9 Nombre d’elements del patrimoni geològic: 4.
9 Nombre de zones humides ressenyables: 2.

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
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.
Camós, a grans trets, és un municipi a cavall de la Serralada Transversal
Catalana i la Depressió Empordanesa, al bell mig del la depressió que forma la
conca lacustre de Banyoles. Aquest municipi té un important patrimoni
geològic, ben estudiat i catalogat, però no gaire promogut a nivell turístic,
didàctic o científic.
Tanmateix Camós 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 es troben en bona part influenciats
per la descàrrega del sistema lacustre de Banyoles.
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2. 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
El municipi de Camós es troba a la part més oriental de la Serralada
Transversal, al peu de la muntanya de Rocacorba. Aquest municipi s’obre cap a
llevant formant una sèrie de turons suaus i afaiçonats que conformen un
paisatge característic que forma part del sistema denominat depressió de
l’Empordà.
Les elevacions més importants tal i com s’ha dit es troben a ponent i en
destaca el Puig Bataller, amb 592 m i el Turó de Can Ramió, amb 494 m.
El municipi de Camós està constituït exclusivament per materials paleògens i
neògens, localment recoberts per dipòsits quaternaris que se situen al fons de
la vall (Figura 5).
MAPA C-2·1. GEOLOGIA

Figura 5. Esquema geològic del municipi de Camós. 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, Quaternari. P, Pliocè. E, Eocè.
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Entre els materials de l’eocè destaquen: les margues i argiles blaves
(popularment conegut com “Xalió”), els gresos i els conglomerats.
Els materials neògens es localitzen a la zona coneguda com el Pla de la
Formiga i en formen part: les argiles vermelles i ocres entre les quals
s’intercalen nivells de sorres i graves i les graves i sorres separades per trams
d’argiles vermelles.
Els materials quaternaris es troben circumscrits a la zona coneguda com el Pla
de la Formiga, el Pla de Mata i la vall del Remençà. Consten de:
9 Travertí detrític.
9 Sorres, llims i argiles, amb còdols i blocs angulosos i subangulosos
procedents de roques d’edat eocena.
9 Argiles i sorres llimoses de color marró-vermellós, que engloben còdols i
blocs subangulosos i subarrodonits.
9 Llims i sorres fines amb intercalacions de nivells centimètrics de còdols.

Patrimoni geològic
Taula 1: Patrimoni Geològic del municipi de Camós
Nom de l’element
geològic

Tipologia

Descripció

Font

Bassa de Can
Geldeus

Geomorfologia
kàrsticaHidrogeologia

Bassa termal originada per la
descàrrega del sistema aqüífer
càrstic de Banyoles

Dels Autors

Estanyell

Geomorfologia
fluvial Hidrogeologia

Estanyol format en un ambient
endorrèic, en zones
d’estancament temporal d’aigües.

Dels Autors

Paleontologia

Jaciment de vertebrats fòssils del
quaternari associat als dipòsits de
travertins i d’argiles de la
plataforma d’escolament de
l’estany de Banyoles

Pallí, 2004

Geomorfologia
fluvial Hidrogeologia

Saltant d’aigua del Matamors.

Dels Autors

Quaternari del Pla
de Mata

Salt Dalmau
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2.3. Hidrologia i hidrogeologia1
2.3.1. Aigües superficials
MAPA C-2.3. AIGÜES SUPERFICIALS
El municipi de Camós es troba ubicat exclusivament dins la conca del Ter amb
tres rieres importants que drenen les seves aigües cap al Terri:
9 El Matamors
9 El Remençà
9 El Revardit. Aquest últim fa de límit administratiu amb el municipi veí de
Canet d’Adri.
De menor importància trobem el Codines que travessa el Pla de la Formiga i
s’endinsa a Porqueres.
Alhora una sèrie de torrents de menor importància drenen les muntanyes que
formen el Serrat de Cal Gall:
9 El Torrent de Can Ramió
9 El Torrent de Can Cases
9 El Torrent de la Rajoleria
9 El Torrent de Cal Rei
9 El Rec de les Estrades
9 El Comanell
Zones humides ressenyables:
•

1

Estanyol de Can Geldeus. Aquest estanyol se situa en el paratge
anomenat Pla d’en Pigem. La singularitat és l’origen termal de les seves
aigües, ja que es troba sobre la Falla de Camós.

Correspon a l’oferta addicional 22
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Estanyol de Can Geldeus. Foto: Xavier Almanza

•

Estanyell. Aquest estanyol se situa al paratge de Mas Vell i tot i
pertànyer la casa al terme de Porqueres l’estanyol cau al municipi de
Camós. L’origen d’aquest estanyol no és surgent sinó que es troba en un
ambient endorrèic i forma una zona d’estancament temporal d’aigües.

Estanyol Vell. Foto: Xavier Almanza

2.3.2. Aigües subterrànies

MAPA C-2.2. AIGÜES SUBTERRÀNIES

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.

12

Agenda 21 Local - Camós

Diagnosi Estratègica

El municipi de Camós es troba formant part de dues unitats hidrogeològiques
ben diferenciades:
9 La unitat hidrogeològica coneguda com a Paleogen de la Baixa Garrotxa
constitueix la part occidental del municipi. Formen part d’aquesta unitat
els materials que es comporten a grans trets 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. A la zona de contacte entre aquestes margues de la
Formació Banyoles i els gresos de la Formació Bracons existeixen
surgències en forma de fonts, ja que les aigües hi troben un medi per
poder-hi circular.
9 La unitat hidrogeològica coneguda com a Depressió de l’Empordà. En
formen part els al·luvials quaternaris i les formacions de Travertins.
Aquesta unitat a la zona d’estudi rep el nom de Sistema Càrstic de
Banyoles i està format per les calcàries i Guixos de l’Eocè i els travertins
quaternaris.
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:

o

Aqüífer en calcàries de l’eocè

L’àrea d’alimentació d’aquest aqüífer se situa al massís de l’Alta
Garrotxa on les calcàries carstificades afloren en superfície.
Quan aquestes calcàries arriben al municipi de Camós topen en
profunditat amb la Falla i generen un estanyol de característiques
termals, l’estanyol de can Geldeus (Figura 7).
Les sortides naturals de l’aqüífer nodreixen el constituït per guixos.

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

o

Aqüífer en travertins

Els travertins de la depressió de Banyoles i del Pla d’Espolla són així
mateix dos bons aqüífers càrstics. 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 dins el terme de
Camós es comporten de manera general 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.
A la zona de contacte entre aquestes margues de la Formació Banyoles i els
gresos de la Formació Bracons existeixen surgències en forma de fonts, ja que
les aigües hi troben un medi per on circular.
Les parts més baixes estan formades per al·luvials de poca potència que no
formen un aqüífer de certa entitat ja que sota seu de seguida s’hi troben els
travertins i per formacions neógenes constituïdes per argiles vermelles i ocres
entre les quals s’intercalen nivells de sorres i graves.
Les formacions neògenes que afloren en aquesta zona són molt heterogènies
litològicament, tot i que predominen les de baixa permeabilitat. No es
descarta, tot i això, la presència d’aqüífers d’interès local: canals de
conglomerats i sorres o altres amb continuïtat lateral problemàtica.

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.
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Per un altre costat, resulta imprescndible, considerar els sistemes
hidrogeològics i la seva vulnerabilitat per tal de preservar-ne la seva
conservació i preveure les conseqüències de l’alteració de les seves
dinàmiques.
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
Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Diversitat d’ambients geològics

4

10%

Importància del Patrimoni Geològic

3

20%

Importància dels cursos superficials d’aigua i
zones humides

2

30%

Importància de les aigües subterrànies

1

40%

Impacte significatiu

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
4.2.1. Diversitat d’ambients geològics
El municipi de Camós es troba representat per un conjunt de formacions
litològiques que van d’edats compreses entre el paleogen i el quaternari, i
combina un relleu abrupte que forma part de les acaballes de la Serralada
Transversal amb una sèrie de turons suaus que formen part de la depressió
empordanesa.
Aquesta diversitats d’ambients morfològics i litològics imprimeix un caràcter
molt divers a les diferents parts del municipi que resulta en un elevat nombre
d’elements geològics de gran vàlua i interès. Entre aquests destaquen: la
Bassa de Can Geldeus, l’Estanyell, el Quaternari del Pla de Mata i el Salt
Dalmau.
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4.2.2. Importància del patrimoni geològic
El municipi de Camós té un important patrimoni geològic, ben estudiat i
catalogat, però no gaire promogut a nivell turístic, didàctic o científic.

4.2.3. Importància dels cursos superficials d’aigua i zones humides
El municipi de Camós es troba ubicat exclusivament dins la conca del Ter amb
tres rieres importants que drenen les seves aigües cap al Terri: el Matamors, el
Remençà i el Revardit.
A més el municipi compta amb dues zones humides importants, la bassa de
Can Geldeus i l’Estanyell. La primera d’origen càrstic i la segona d’origen
endorrèic.

4.2.4. Importància de les aigües subterrànies
El municipi de Camós és un municipi ric en recursos hídrics subterranis ja que
es troba a la zona de descàrrega del sistema lacustre de Banyoles.
Quan a la seva gestió aquesta és insuficient tant per aspectes relatius a la
qualitat d’aquestes aigües ja que es poden veure afectades per la contaminació
de nitrats d’origen agrari com per al càlcul dels recursos existents.

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.
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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)
- Elements d’importància del Patrimoni Geològic del municipi amb un gran
potencial turístic, didàctic i científic.

Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Vulnerabilitat de les aigües subterrànies per la contaminació procedent de
fonts agràries.
- Els abocaments incontrolats de purins als rius i les rieres i la sobrefertilització
de molts camps del municipi poden afectar severament la qualitat de les aigües
subterrànies durant molt de temps.

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
¾ Mantenir els elements del patrimoni geològic del municipi evitant la seva
degradació i fomentant-ne el seu coneixement i estudi.
¾ Garantir la protecció específica del patrimoni geològic i hidrogeològic del
municipi.
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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:
¾ Índex de compacticitat urbana.
Superfície per habitant (equivalent a 25 m2 de sostre residencial
admès), de sòl urbà + sòl urbanitzable + sòl ocupat per sistemes
generals en sòl no urbanitzable (excepte el sistema d’espais lliures) De
càlcul senzill, mostra la tendència a la compactació, i a la densificació de
l’estructura urbana. Lògicament l’evolució desitjable del paràmetre ha de
ser a la baixa. Pot complementar-se amb l’evolució de la densitat
mitjana global dels sòls urbans i urbanitzables.
¾ 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
¾ 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: infrastructures i serveis tècnics, sòls agrícoles i
forestals de valor productiu destinats a l’explotació intensiva, etc.
¾ Grau d’heterogeneitat 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
2

Correspon a l’oferta addicional núm. 32 (petja ecològica)
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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
Territorialment i a nivell de paisatge, Camós es divideix en dues grans unitats
estructurals, la plana i els contraforts muntanyosos septentrionals de
Rocacorba. La tendència d’ocupació d’ambdós ha estat oposada durant els
últims anys, mentre que les zones montanes han anat patint un despoblament
i abandó que es tradueix en una hegemonia del paisatge forestal, la plana ha
absorbit tots els creixements urbans desplaçant el major pes de població a la
proximitat amb Banyoles i Porqueres i al llarg de l’eix de la carretera de Camós
a Banyoles. Part d’aquest creixement ha estat justament induït per la
proximitat a aquests municipis.
El municipi compta amb unes normes subsidiàries de planejament de l’any
1984 que han estat objecte de revisió l’any 2000 i a través de les quals es
preveu el manteniment de l’ambient rural del poble, sense implantacions
industrials i concentrant els possibles creixements de forma compacta amb els
actuals i en direcció al conjunt urbà de Porqueres-Banyoles.

2. Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

2.1. Planejament i estructura territorial
El municipi de Camós es divideix paisatgísticament en dues grans unitats
bàsiques, la plana i la zona de muntanya
La plana, diversa en els conreus que s’hi han donat històricament, és troba en
l’actualitat especialitzada en la producció de farratges i cereals adreçats al
consum de bestiar, formant part de la indústria agroalimentària. El bosc
primigeni també ha reculat i en l’actualitat dins aquesta unitat només el podem
trobar en les zones més aturonades. A banda de la producció de farratges,
l’altre ús vigent és la producció intensiva de bestiar ja que hi trobem
nombroses granges disperses per el mosaic agrícola, lligades o no als
nombrosos veïnats històrics que també esquitxen la plana.
Pel que fa a la unitat muntanyosa, aquesta es situa preferentment al sud del
terme, conformant els contraforts de la serra de Rocacorba. En l’actualitat es
tracta d’un espai ocupat quasi en la totalitat per boscos mediterranis on hi
predominen l’alzina i el pi blanc. Així doncs, el bosc ocupa en l’actualitat unes
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700 ha, vora el 50% de la superfície municipal. Es tracta d’un paisatge força
homogeni fruit de l’abandonament de les clapes de conreu i pastura que fins a
mitjans segle XX hom podia trobar a les zones més planeres del relleu
muntanyós.
Pel que fa als nuclis de població del municipi, aquests s’han concentrat
històricament a la zona muntanya, veïnats com ara el de Can Pigem, Can
Padrès o Can Ponç en són exemples. Al llarg del segle XX però, la població ha
tendit a concentrar-se prop de la carretera de Camós a Banyoles. L’estructura
urbana d’aquests creixements recents es conforma bàsicament per habitatges
unifamiliars de parcel·la mitjana a petita. La manca d’una planificació urbana
de caire metropolità ha fet que el creixement de les últimes dècades hagi
accentuat aquest model de creixement desordenat, sense un nucli central amb
suficient pes específic.
Urbanísticament, el municipi compta en l’actualitat amb unes normes
subsidiàries que daten de l’any 1984 i que han estat objecte de revisió l’any
2000. Els objectius que ha establert aquesta revisió són:
−

Efectuar la previsió de sòl residencial, industrial i de serveis necessari
pel correcte desenvolupament del municipi en els següents anys.

−

Preveure que amb les noves actuacions proposades es possibilités
l’obtenció de terreny per completar la infrastructura del municipi
quan a espais lliures, equipaments i serveis.

−

Desenvolupar les zones que limiten amb el municipi de Porqueres,
d’acord amb aquest per unificar els criteris i les diferents zones.

Cal destacar que les Normes Subsidiàries no preveuen l’existència de sòl
industrial.
2.1.1. El sòl urbà i urbanitzable:
La zona urbana es troba dividida en dos àmbits, el casc antic, situat en un
promontori a la banda oest de la carretera GEV-5147 i la zona residencial,
resseguint l’eix d’aquesta carretera. També tenen consideració de sòl urbà els
veïnats de Can Pigem i de Can Padrés, a més de la zona esportiva.
Hi ha delimitades fins a 9 unitats d’actuació urbanística amb l’objectiu de
completar el desenvolupament urbà i omplir els buits existents dins el nucli.
Les Normes determinen tres sectors urbanitzables o aptes per urbanitzar, cap
dels quals s’ha desenvolupat fins el moment. El conjunt dels sectors ocupa una
superfície d’aproximadament 6,8 ha.
2.1.2 El sòl no urbanitzable
En el sòl no urbanitzable del municipi es pretén que les intervencions que s’hi
puguin realitzar assegurin el respecte a les condicions naturals i paisatgístiques
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de l’entorn on s’emplacen. Es defineixen tres zones, agrícola, de protecció
paisatgística i forestal i rústica, essent aquesta última la orientada a canalitzar
futurs creixements.

2.2. Xarxa de camins rurals3
Camós disposa d’una raonable xarxa de camins rurals que, amb el
despoblament de les àrees de muntanya, són en l’actualitat objecte de baix
manteniment. Els resultats de la revisió que durant els treballs inicials del PALS
de l’Inventari de Camins del Pla de l’Estany (2003) indiquen que la xarxa de
camins ha sofert pocs canvis en els darrers anys. En conjunt s’observa que les
pistes i camins rurals del municipi es troben ben conservades, degut en part a
que moltes transcorren per zones agrícoles i de plana i a banda pel fet que
moltes de les que transcorren per la part muntanyosa del municipi condueixen
a masos habitats i per tant són objecte d’un manteniment regular.
Els aspectes negatius més remarcables pel que fa a la mobilitat rural són d’una
banda l’ús indegut o poc respectuós que es fa per part d’activitats de lleure
(vehicles 4x4 i quads principalment) i el fet que diversos trams de camins
transcorren total o parcialment per l’interior de lleres fluvials amb els
conseqüents riscos ambientals i sobre les persones que això comporta.

Quantitativament, la tipologia dels 67 camins que trobem a Camós (amb un
total de 184 trams), 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 8% de trams de la primera categoria, un 15% de
secundaris i un 77% on no es pot donar el pas creuat de vehicles.

2.3. Espais lliures urbans / Verd urbà
El nucli urbà de Camós no compta amb una gran varietat d’espais verds urbans
en l’actualitat. Tot i això el planejament urbanístic vigent sí preveu una sèrie
d’espais a executar que poden esdevenir un conjunt divers que enriqueixi el
nucli.
En conjunt, les normes subsidiàries de planejament preveuen 11 espais verds
urbans, dels quals en l’actualitat només se’n troben executats tres. Es tracta
de dues places urbanes i un conjunt de parterres.

3

Correspon a part de l’oferta addicional núm. 25
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per executar 8 àrees verdes, sis de les quals previstes dins la trama
i dues més com a espais periurbans donades les seves característiques
de situació i naturalitat, tot resseguint cursos d’aigua i delimitant
del municipi.

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.
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4. Diagnosi estratègica

4.1. Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats
Importància
dins el
vector

Valor relatiu dins
el conjunt
d’impactes

Model de creixement poc compacte

1

30%

Projecte per a la implantació d’una Ronda Oest

2

20%

Pèrdua d’identitat dels nuclis històrics

3

15%

Inexistència d’una oferta d’habitatge per als joves

4

35%

Impacte significatiu

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
¾

MODEL DE CREIXEMENT POC COMPACTE
El creixement poc compacte que ha tingut el municipi en les últimes
dècades es tradueix, entre d’altres, en la poca solidesa de la seva
estructura urbana. Això implica tant conseqüències ambientals, amb un
major consum de territori per càpita, com socials, amb la dificultat de
vertebrar un nucli central que allotgi la major part dels serveis a les
persones i vertebri i cohesioni la vida social al poble.
El planejament vigent en l’actualitat te entre els seus objectius principals
resoldre aquesta problemàtica omplint els nombrosos espais intersticials
que trobem en l’actualitat a la trama urbana.
Tot i això el ritme d’execució de les previsions és molt lent i existeix un
debat actual
sobre les possibles contradiccions entre les Normes
Subsidiàries i les necessitats actuals del municipi.

¾

PROJECTE PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA RONDA OEST
L’execució d’una ‘ronda oest de Banyoles’ tindria com a objectiu la
eliminació de gran part del trànsit del carrer Sant Andreu del municipi de
Porqueres alhora que un accés més immediat a la carretera de Sant
Miquel de Campmajor. Aquesta infrastructura que te el seu sentit en
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termes de mobilitat supramunicipal representa per al municipi de Camós
un consum de territori no gens menyspreable ja que es situaria entre els
dos pols urbans més importants del municipi. A banda, les repercussions
ambientals es poden sentir sobre la rica plana agrícola vinculada al riu
Matamors i, puntualment, podria afectar a aquest. En l’actualitat el
planejament urbanístic efectua unes reserves de sòl en un ampli
corredor que travessa el municipi de est a oest però la concreció real i
les dimensions i característiques concretes del projecte són les que en
definitiva repercutiran en l’impacte ambiental i territorial de l’actuació.
A banda cal tenir present que part de les reserves de sòl per a aquesta
infrastructura es situen dins del Espai d’Interès Natural de l’Estany de
Banyoles per el que caldrà estudiar amb deteniment l’afectació que es
pugui derivar sobre els seus valors naturals.
En l’actualitat, la proposta, que ha de tirar endavant el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, es troba aturada.
¾

PÈRDUA D’IDENTITAT DELS NUCLIS HISTÒRICS
Camós ha estat històricament un conjunt de veïnats tradicionals, molts
d’ells situats a la muntanya i alguns altres a la plana, com el de Can
Ponç, considerat el nucli històric del municipi.
En l’actualitat existeix la possibilitat de créixer al voltant de nuclis de
plana que encara conserven un elevat valor paisatgístic i patrimonial,
aquest fet podria arribar a desvirtuar la seva identitat.
A títol d’exemple un futur creixement urbà al sud del veïnat de Can
Ponç, en uns conreus que conformen juntament al veïnat un paisatge
cultural d’elevat valor, faria perdre un dels ambients més valuosos de
l’entorn urbà alhora que acostaria el fet urbà a les zones boscoses, punt
que sovint es tradueix en l’increment de riscos ambientals com ara el
d’incendi o la banalització dels ecosistemes boscans.

¾

INEXISTÈNCIA D’UNA OFERTA D’HABITATGE ASSEQUIBLE PER A JOVES
Les característiques de l’habitatge existent al municipi (en la pràctica
totalitat habitatge unifamiliar) i de l’habitatge nou segons les previsions
de les normes subsidiàries es basa en habitatge unifamiliar aïllat, sovint
sobre parcel·les de terreny de superfície mínima 400 m2. Aquestes
característiques que confereix el planejament al municipi impossibiliten
la creació de blocs de pisos plurifamiliars que, sense desfigurar l’ambient
de poble (amb alçades reguladores que per exemple no superin la planta
baixa més dues o tres plantes pis), permetin als joves del municipi
l’adquisició d’una primera vivenda.
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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’avaluació
dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient

-

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.

-

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

-

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.

-

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

-

Revisió de les Normes Subsidiàries del Municipi de Camós, 2000

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces
Oportunitats (valors que venen de fora l’àmbit d’estudi)
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- 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.

Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Projecte de variant oest de Banyoles que depenent del traçat i
característiques finals pot esdevenir una barrera territorial i un impacte
ambiental considerable tant sobre la qualitat dels sistemes urbans com sobre
els sistemes agrícoles i naturals
- Increment d’activitats poc respectuoses amb el medi amb la intensificació
dels esports de motor a la xarxa de camins rurals
- Pressió urbanística i demogràfica de la ciutat de Banyoles

Punts forts o fortaleses (valors intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Entorn natural d’elevat valor i paisatge d’elevada bellesa
- Patrimoni cultural d’elevada importància en els assentaments de muntanya
- Elevada qualitat de vida del municipi, nivells de tranquil·litat, serveis i rendes
acceptables en general.

Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Poca cohesió territorial i social entre els diferents nuclis de població
- Poca capacitat dels ens locals per articular propostes urbanístiques basades
en l’interès general com ara la potenciació d’habitatge assequible i
assentaments urbans compactes.
- homogeneïtzació dels ambients de muntanya
- Moviment del jovent cap a pobles veïns per la manca d’habitatge assequible
- Reduït dinamisme urbanístic que permeti desenvolupar les previsions de les
normes subsidiàries i així reordenar el nucli urbà i dotar d’espais lliures a la
trama urbana.
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- El planejament urbanístic vigent no atén a algunes de les necessitats socials
del moment

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
¾ Adoptar majors densitats urbanes sense perdre el caràcter de poble.
¾ Preveure creixements urbanístics que compactin els nuclis.
¾ 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.
¾ Mantenir i millorar la qualitat ambiental de rius i rieres
¾ Fomentar l’heterogeneïtat d’ambients i paisatges a tots els contraforts
muntanyosos, amb la recuperació d’antics espais oberts.
¾ Desenvolupar els espais lliures urbans previstos al planejament amb
criteris de xerojardineria i de planta autòctona.
¾ Vetllar perquè la possible execució d’una ronda oest de Banyoles no
suposi una barrera que divideixi el municipi en dos i provoqui un fort
impacte ambiental.
¾ Preservar els espais agrícoles del municipi i regular-hi les activitats i
edificacions possibles o existents en el sòl no urbanitzable.
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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
Camós, utilitzats en aquesta diagnosi, en destaquen els següents:
¾ 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 Camós 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 originari de l’època medieval. Tota aquesta riquesa patrimonial podria
rebre protecció per part del 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.

2. 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 Camós 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.
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Així doncs, els testimonis culturals i arquitectònics romanents en el municipi
mostren la importància d’unes comunitats locals fortament jerarquitzades, les
esglésies, les ermites, els masos, 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 resta de tipologies,
on es poden trobar el molí i la bòbila, les fonts, els ponts i la vil·la romana de
Vilauba i a una certa distància els individus patrimonials relacionats amb la
jerarquia eclesiàstica.
Taula: Tipologies d’elements patrimonials agrupats. Camós
Tipologia
Elements religiosos
Elements civils
Elements militars
Resta de tipologies

Núm. elements

%

5

13

18

48

2

5

13

34

Font: Pròpia, 2005

El municipi de Camós presenta un clar domini dels elements patrimonials
vinculats al patrimoni civil, d’on en destaquen la tipologia dels masos.
Tanmateix cal destacar, entre les diferents tipologies que apareixen en aquest
municipi, la presència d’un grup d’elements patrimonials que havien desplegat
una interessant producció manufacturera (un molí i una bòbila), un grup de
fonts certament important (4), alguns ponts singulars i antiquíssims (2) i
finalment la vil·la romana de Vilauba, que mereix una menció a part.
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 civil i eclesiàstica, sense oblidar els altres elements patrimonials de
gran singularitat presents al municipi.

2.1 Camós i el patrimoni arquitectònic en les NNSS
En l’article 143 del Capítol I de les NNSS del municipi de Camós, es
contemplen les activitats que cal tenir en compte a l’hora de condicionar les
masies, les obres permeses, els tràmits oportuns i els usos permesos.
En l’Annex I del mateix document, s’especifiquen les “Normes reguladores i
catàleg d’edificis i construccions del municipi de Camós, a protegir pel seu
valor històric, artístic, i arquitectònic”. Segons aquest document, els bens de
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Camós que mereixen gaudir d’una figura de protecció són els següents,
atenent a la classificació que es detalla:

2.1.1 Conjunts d’interès urbanístic, històric i paisatgístic:
¾ C.1. Nucli de Sant Vicenç de Camós.

2.1.2 Bé d’Interès Nacional:
¾ La Torre, nom genèric de dos masos amb base de defensa

2.1.3 Béns catalogats d’interès local:
¾ E.1 Església de Sant Vicenç de Camós.
¾ E.2 Santa Maria.
¾ E.3 La Sala.
¾ E.4 Església de Santa Maria de Camós.
¾ E.5 Maria del veïnat de Can Pigem.
¾ E.6 Ermita de Santa Magdalena de Novas.
¾ E.7 Can Basses.
¾ E.8 Mas Llampart.
¾ E.9 Can Freixenet.
¾ E.10 Ermita de Sant Maurici.
¾ E.11 Can Pigem.
¾ E.12 Can Congost.

2.1.4 Elements i construccions aïllats d’especial interès:
¾ Construccions aïllades
o

Pallers

o

Ponts

¾ Elements incorporats a la construcció
o

Escuts
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Detalls ornamentals en façana: Portes ovalades, llindes, brancals i
ampits
Detalls ornamentals interiors

¾ Creus de terme

Aquestes normes reguladores de protecció també estableixen les pautes que
han de regir els treballs en les zones arqueològiques, el manteniment de fonts i
la singularitat d’alguns arbres, que mereixen ser tinguts en compte, i que són:
¾ Alzina. Can Tapis.
¾ Aulina grossa d’en Mateu. Can Pedrers.
¾ Aulina de la Feixa. El Palau.
¾ Figuera. Can Coll.
¾ Lledoners. Can Tapis.
¾ Metller de la Canova.
¾ Roure. Font de Sant Dalmau.
¾ Roure. A Gavarrar.
¾ Saula de Can Janic.
¾ Suro gros de Can Ramió.

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.
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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
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

2

30%

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

1

40%

Manca de figures de protecció pels elements
d’interès

1

30%

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 disposa, en les Normes Subsidiàries, d’un recull dels elements
patrimonials culturals i arquitectònics del municipi, i en la web de l’ajuntament
hi ha una explicació divulgativa sobre la Vil·la romana de Vilauba, tot i això, es
troba en falta una recopilació més àmplia i exhaustiva dels mateixos,
degudament localitzats i documentats, que tendeixi a donar difusió de la gran
riquesa de què disposa el municipi.
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2. EXISTÈNCIA DE GRAN NOMBRE
ARQUITECTÒNIC I CULTURAL

D’ELEMENTS

D’INTERÈS

HISTÒRIC,

El municipi de Camós disposa d’una gran quantitat i varietat d’elements
patrimonials d’interès, d’entre els quals en destaquen la vil·la romana de
Vilauba i l’existència un bé cultural d’interès nacional: La Torre, nom genèric de
dos masos amb base de defensa.
3. MANCA DE FIGURES DE PROTECCIÓ PELS ELEMENTS D’INTERÈS
Tot i que les Normes Subsidiàries del municipi de Camós existeixen unes
Normes Reguladores que atorguen un cert grau de protecció d’alguns elements
patrimonials d’interès reconegut i un catàleg d’edificis a protegir pel seu valor
històric, arquitectònic i cultural, es posa de manifest que el municipi no disposa
del catàleg de masies i cases rurals, tal i com assenyala el Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, el
qual permetria regulats els elements civils d’interès i les actuacions que
afectessin els mateixos.

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

NNSS del planejament de Camós, de novembre del 2000.

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces
Punts forts o fortaleses
- Important quantitat d’elements patrimonials d’interès històric i cultural dins
dels límits municipals
- La vil·la romana de Vilauba, és un element arquitectònic d’alt valor
- Existència d’un bé d’interès nacional: La Torre, nom genèric de dos masos
amb base de defensa
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- Les Normes Subsidiàries del municipi, atorguen certa protecció als elements
històrics i culturals d’interès del municipi
- Existeixen unes Normes reguladores i un catàleg d’edificis i construccions del
municipi de Camós, a protegir pel seu valor històric, artístic i arquitectònic,
inclòs en les Normes Subsidiàries del municipi
- Possibilitat de realitzar visites a la Vil·la romana de Vilauba des de la pàgina
web de l’ajuntament

Punts febles o debilitats
- No es té el catàleg de masies i cases rurals
- Manca d’un recull dels elements patrimonials culturals i arquitectònics del
municipi, degudament localitzats i documentats

Oportunitats
- Les Normes Subsidiàries del municipi de Camós, contemplen les activitats
que cal tenir en compte a l’hora de condicionar les masies, les obres i els usos
permesos, fet que pot evitar la transformació dels elements arquitectònics
d’interès

Amenaces
- L’absència del catàleg de masies i cases rurals del municipi pot desprotegir
aquests elements d’interès patrimonial davant de determinades actuacions

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

a la sostenibilitat en

¾ Revalorització del patrimoni històric i cultural del municipi.
¾ Divulgar els valors patrimonials existents al municipi, entre la població local
i els visitants.
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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 Camós, emprats en aquesta
diagnosi, destaquen:
¾ Riquesa etnogràfica, pel que fa als costums i tradicions documentades.
¾ Antiga tradició de fets religiosos, molt arrelada al municipi.
¾ Costums tradicionals lligats als oficis ja en desús (carboners, pastors,
pagesos, etc.).
¾ Tradició gastronòmica d’àmbit comarcal, lligada al Pla de l’Estany.

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
El municipi de Camós disposa d’una interessant cultura ancestral, que ha
arribat fins els nostres dies i que no pot ser desaprofitada. Aquesta riquesa
etnogràfica, amb un fort caràcter autòcton i molt lligada als aspectes
religiosos, culturals i gastronòmics, podria donar peu a un recull etnogràfic que
servís per potenciar els valors propis de Camós.

2. Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva
Pel que fa al ric patrimoni etnogràfic de què disposa el municipi de Camós,
convé destacar la vàlua de les tradicions religioses, indubtablement lligada al
ric patrimoni arquitectònic religiós. Així doncs, costums antigues com ara “El
Salpàs” (per Setmana Santa), “Les Pabordes”, “les rogatives a la pluja”, ...
donen una idea clara i contumaç dels costums religiosos que han anat solcant
la història de Camós.
D’altres tradicions, més costumistes, aporten certa llum en les maneres de fer
dels antics pobladors de la contrada; és així, per exemple, amb les
“esquellotades”; també certs records laborals, com ara la gran quantitat de
carboners que treballaven les muntanyes locals, donen idea de la població
d’aleshores i dels oficis que s’hi desenvolupaven, fet que, sens dubte, ha tingut
incidència en altres camps etnogràfics, com ara la gastronomia local.
L’esforç formatiu i cultural del butlletí d’informació municipal “El Seranai”, dona
una idea de la gran presència d’elements tradicionals lligats al municipi.
4

Correspon a l’oferta addicional núm. 26
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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.

4. Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

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

Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Manca d’un catàleg etnogràfic municipal

1

70%

Manca d’itineraris lligats als valors etnogràfics.
Ecomuseu

2

30%

Impacte significatiu
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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, es troba
a faltar un catàleg exhaustiu sobre les tradicions i costums pròpies de Camós,
que tendeixi a donar difusió de la gran riquesa de què disposa.
3. MANCA D’ITINERARIS LLIGATS ALS VALORS ETNOGRÀFICS. ECOMUSEU5
S’ha constatat una manca total d’itineraris pedagògics i culturals lligats als
valors etnogràfics, així com als costums tradicionals lligats als oficis actualment
en desús. Un Ecomuseu podria lligar tots aquests aspectes, cohesionant el
municipi i dotant-lo de més entitat a nivell comarcal.

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”.
- Antigues tradicions lligades als fets religiosos.
- Existència d’una pàgina web municipal
- Existència del butlletí d’informació municipal “El Seranai”

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.).
- Nul·la utilització de les possibilitats que ofereix una pàgina web, per difondre
els costums i tradicions propis de l’entorn

5

Correspon a part de l’oferta addicional núm. 25
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- 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

¾ Recuperar la memòria etnogràfica.
¾ Propulsar el municipi, donant valor al patrimoni etnogràfic de què disposa.
¾ Propulsar una “cuina local” que lligui els municipi als productes artesanals
que el poble ja ofereix.
¾ Valoritzar una riquesa, que ja està inherent al municipi.
¾ Cohesionar els habitants del municipi a través d’un butlletí que difongui tots
els valors patrimonials i culturals de què disposa el municipi.

BIODIVERSITAT

1.Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
Com a descriptors relatius al medi biòtic del municipi de Camós emprats en la
diagnosi destaquen:
9 Nombre de cursos fluvials amb importància cojnectora rellevant a nivell
comarcal: 2 (Matamors i Revardit)
9 La presència de barreres per a la fauna terrestre: 1, la futura variant de
Banyoles
9 El nombre d’espècies d’amfibis presents al municipi: 11

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
En general, el municipi de Camós es presenta com el menys rellevant dels tres
contemplats en el PALS, des del punt de vista dels valors ecològics. Tanmateix,
FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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la seva situació estratègica li confereix un gran paper connector a nivell
comarcal.
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 Camós es singularitza respecte dels seus veïns per les
comunitats de vertebrats i invertebrats lligades als cursos fluvials i pel contrast
entre la plana agrícola i les muntanyes. Precisament, la plana agrícola exerceix
de connector ecològic entre els estanyols del terme i l’estany de banyoles. La
situació actual en el context de la Política Agrària Comunitària fa preveure una
davallada de l’activitat agrícola, 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.

2.

Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

Camós és un municipi caracteritzat per un sector sud i oest més muntanyenc, i
una plana agrícola creuada per diversos afluents del riu Terri i que presenta
una continuïtat amb la zona lacustre de l’Estany de Banyoles. Tot el terme té
un marcat caràcter agroforestal amb presència abundant de zones humides,
entre elles algun estanyol i aiguamolls interessants per a la fauna aquàtica.
Els invertebrats són un grup força desconegut al municipi de Camós. Entre els
crustacis cal destacar el cranc de riu americà Procambarus clarkii, una espècie
molt estesa per tots els cursos fluvials de la comarca, i a tots els cursos d’aigua
de Camós. La seva expansió va causar la total desaparició del cranc de riu
autòcton Austropotamobius pallipes. El riu Revardit ha estat proposat com a
una zona potencialment molt interessant per a la reintroducció d’aquesta
espècie.

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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Els peixos ocupen les masses d'aigua de certa entitat, com el riu Matamors, el
Revardit i algunes zones amb aigua més abundant del Torrent de Remençà,
majoritàriament barbs, bagres i carpes. Destaquen el barb de muntanya
(Barbus meridionalis) ben representat i el més abundant al riu Matamors i
Revardit, i la bagra (Squalius cephalus).
L’anguila (Anguilla anguilla) remunta els cursos fluvials i els canals de rec des
del mar; i es manté als cursos d'aigua de la comarca i afluents del Terri gràcies
a les continues repoblacions.
Camós és un territori de gran interès pel grup dels amfibis. Se n’han catalogat
fins a 11 espècies, 3 d’urodels i 8 d’anurs. De les 12 espècies de rèptils
presents a la zona, quatre són sauris i vuit ofidis. Destaca la presència de la
serp d’esculapi (Zamenis longissima), i l’escurçó pirinenc (Vipera aspis), a les
zones de més alçada.
S'han descrit unes 26 espècies de mamífers dins el municipi, una xifra
lleugerament inferior a la mitjana per la comarca. És especialment diversa la
comunitat de carnívors del municipi, ja que hi trobem, ben distribuïts, la
mostela (Mustela nivalis), el teixó (Meles meles), la geneta (Genetta genetta),
el gorjablanc (Martes foina), el turó (Mustela putorius) i la guineu (Vulpes
vulpes). Malauradament també hi és molt abundant l'introduït visó americà
(Mustela vison).
De les més de 210 espècies d'ocells observades al Pla de l'Estany al llarg dels
últims anys, podríem afirmar que un mínim de 103 espècies ho han estat dins
el municipi de Camós, on hi trobem una bona representació d’ocells rapinyaires
diürns que habiten les serres circumdants a la plana.
Destaca el valor de la zona de Camós com a connexió del sud de l’Estany de
Banyoles cap a la serra de Rocacorba, un corredor verd utilitzat per les
espècies d’ocells migradors.
La futura construcció de la variant oest de Banyoles trencaria bona part del
paper connector dels conreus i boscos del terme municipal de Camós. Es fa
necessària, per tant, una acurada planificació dels passos de fauna, a banda de
l’aplicació de mesures que incrementin el paper connector dels cursos fluvials
com a alternativa per al manteniment de la connectivitat en aquest sector.

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
FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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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.
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.
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4. Diagnosi estratègica dins 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

Amenaça de la futura variant de Banyoles sobre
la connectivitat intra i supramunicipal

1

40 %

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

2

20 %

Desaparició de boscos de ribera

3

10 %

Proliferació d’espècies vegetals al·lòctones

4

10 %

Proliferació d’edificacions i polígons industrials
que poden trencar la connectivitat

5

10 %

Proliferació
plàtans

i

6

7%

Proliferació de conreus de regadiu en detriment
dels secans tradicionals

7

2%

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

8

1%

de

plantacions

de

pollancres

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
1. AMENAÇA DE LA FUTURA VARIANT
CONNECTIVITAT INTRA I SUPRAMUNICIPAL

DE

BANYOLES

SOBRE

LA

El traçat de la futura variant de Banyoles amenaça l’eficiència dels ambients
connectors existents actualment al municipi. L’efecte barrera que ocasionarà la
futura variant serà palès a nivell municipal i comarcal, independentment de les
mesures correctores que incorpori la infrastructura. En el cas de Camós, la
futura variant trencarà la connectivitat a nivell municipal, dividint el municipi
en dos sectors pràcticament aïllats.

2. 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
Camós està relacionada amb la peculiaritat de les comunitats animals i
vegetals que en són pobladores i, especialment en el terme de Camós, al paper
connector essencial que aquests sistemes juguen a nivell municipal i comarcal.

3. MANCA CATALOGAR LES ZONES HUMIDES DE LA ZONA6
En el terme de Camós convindria crear un catàleg de zones humides. Aquest
catàleg podria ser elaborat conjuntament entre tots tres municipis.
Aquest tipus d’habitats, fràgils i escadussers, són un niu de biodiversitat.

4. DESAPARICIÓ DE BOSCOS DE RIBERA
Les comunitats vegetals associades a les ribes fluvials han patit secularment la
pressió humana. Aquest fet és indiscutible a Camós, 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
fitament de les riberes) constitueixen una amenaça per a un dels ambients
més escassos i més representatius del municipi de Camós.

5. PROLIFERACIÓ D’ESPÈCIES VEGETALS AL·LÒCTONES
Especialment a les riberes fluvials, aquestes espècies minven la qualitat
ambiental i paisatgística del municipi.

6. PROLIFERACIÓ D’EDIFICACIONS I POLÍGONS INDUSTRIALS QUE PODEN
TRENCAR LA CONNECTIVITAT
Al marge de la pèrdua de connectivitat originada per les infrastructures viàries
i la manca de previsió (fins fa pocs anys) en el disseny dels passos de fauna, la
implantació de polígons industrials i edificacions als marges de les vies suposa
un agreujament de la pèrdua de connectivitat.

7. PROLIFERACIÓ DE PLANTACIONS DE POLLANCRES I PLÀTANS

6

Correspon a part de l’oferta addicional núm. 13
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Es tracta de conreus d’arbres, que acostumen a envair espais que
potencialment serien ocupables per formacions de boscos de ribera o d’altres
comunitats d’espècies vegetals autòctones. El consum d’aigua d’aquestes
plantacions és molt elevat.

8. PROLIFERACIÓ DE CONREUS DE REGADIU 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. Els cultius de
regadiu empobreixen la biodiversitat del municipi, especialment els de blat de
moro i lleguminoses.

9. MANCA D’UN CATÀLEG MUNICIPAL D’ARBRES D’INTERÈS7
Tal com es detalla en el document de la memòria descriptiva, dins el municipi
de Camós 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.

4.3. Normativa vigent i 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

7

-

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

Correspon a l’oferta addicional núm. 21
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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 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

-
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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 excepcionals
- La conservació del medi pot ser un atractiu turístic de primera magnitud
pel municipi

Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- La construcció de la variant de Banyoles incrementarà el trànsit rodat per
l’interior del municipi i en disminuirà el paper connector
- Alguns estanyols estan fora del catàleg de zones humides de Catalunya
- 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

Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Espècies flora existents i interessants, poc estudiades
- Manca de recer i passos de fauna en el traçat de les carreteres del
municipi
- Degradació de la vegetació de ribera
- Pèrdua dels cultius tradicionals a favor de nous cultius de regadiu
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a la sostenibilitat en

¾ Potenciar els valors ecològics del municipi com a recurs turístic
¾ Mantenir el mosaic agroforestal
¾ Preservar la vegetació de ribera
¾ Catalogar i protegir els sistemes lacustres del municipi
¾ Conservar i potenciar els sistemes fluvials com a connectors principals
¾ Mantenir i millorar la superfície forestal, ordenant-la atenent a criteris de
sostenibilitat

RISCOS AMBIENTALS

1. Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
Com a descriptors relatius als riscos ambientals del municipi de Camós
emprats en la diagnosi destaquen:
9 El percentatge d’àrea afectada pel risc d’inundacions: 3,3%
9 El percentatge d’àrea afectada pels moviments de vessant: 12,7%
9 Nombre de pous afectats per la contaminació de nitrats (període 199599 segons dades de l’ACA): 2

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
Pel que fa a riscos ambientals d’origen natural el municipi de Camós es veu
afectat bàsicament per riscos derivats d’inundacions i riscos generats pel
moviment de vessants. En relació als riscos ambientals derivats d’activitats
antròpiques és remarcable la contaminació de les aigües subterrànies per
nitrats provinents de fonts agràries.
En concret el risc d’inundacions afecta a 51,76 ha del municipi (3,3% de la
seva superfície). Aquest risc es troba cartografiat al MAPA C-3.6 DE RISC
D’INUNDACIONS i abasta una zona del riu Matamors. 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.
FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.
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El risc geològic més constatat al municipi és el risc derivat dels moviments de
vessant que ha arribat a provocar grans esllavissades com la que avui es
coneix amb el nom del “Clot del Pou”. En concret l’àrea delimitada per aquest
tipus de risc és de 199 ha. (12,7% de la superfície del municipi) i es troba
cartografiada al MAPA C-3.8 DE RISC D’ESLLAVISSAMENTS.
Quant al risc derivat de la contaminació de les aigües subterrànies s’ha
constatat l’existència de certs episodis de contaminació en almenys dos 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 els aqüífers més vulnerables en
l’àmbit del municipi són els aqüífers en travertí i els aqüífers detrítics neògens
que es troben cartografiats en el MAPA C-2.2 D’AIGÜES SUBTERRÀNIES.

2. Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva

2.1. Riscos ambientals d’origen natural
2.1.1. Inundacions i avingudes8
La superfície afectada per risc d’inundacions del municipi de Camós és de
51,76 ha. (INUNCAT, 2001) i se situa en el curs fluvial del Matamors. Aquesta
zona delimitada cartogràficament aniria de les masies de Can Congost, la
Perpinyana i Can Crous, seguint el curs de la riera fins a sota de Can Besalú.
Segons el del Pla de Delimitació de Zones Inundables per a la Redacció de
l’INUNCAT. Conques Internes de Catalunya, (2001) al municipi de Camós no
s’han detectat punts crítics davant el risc d’inundacions i avingudes.

MAPA C-3.6 RISC D’INUNDACIONS

2.1.2. Sísmic i volcànic
El municipi de Camós 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.

8

Correspon a l’oferta addicional núm. 8
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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 dintre 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
Dins el municipi de Camós s’ha constatat l’existència d’un tipus de riscs
derivats de fenòmens geològics: el risc generat pels moviments de
vessant.
La morfologia del municipi és bastant abrupte, el 75% de la seva superfície té
un pendent superior al 10%. Aquest fet conjugat amb l’existència de materials
inestables com són les margues de la formació Banyoles, que al seu damunt
aguanten materials molt consolidats, com els gresos de la formació Bracons
provoquen seriosos problemes d’inestabilitat gravitatòria.
Si unim al pendent accentuat de les vessants de muntanya, la naturalesa
inestable dels materials i l’existència d’una gran falla en profunditat que dóna
lloc a surgències termals tenim la combinació perfecta perquè es produeixin
grans moviments del terreny que poden donar lloc a esllavissades importants.
L’exemple més remarcable es localitza al damunt de les masies de Can Pigem,
fins al punt que l’esllavissada porta el nom del “Clot del Pou”.
La zona delimitada per aquest risc es localitza entre les cotes topogràfiques de
200 i 350 m sobre el nivell del mar a la zona denominada Serrat de Cal Gall,
tot i que poden quedar circumscrites més amunt o més avall segons el tipus de
materials aflorants.
Sobre el risc del municipi a patir fenòmens de col·lapse no s’ha trobat un
registre històric d’aquest fenomen tot i que es podria desencadenar en zones
properes al Matamors, més concretament a les zones delimitades per risc
d’inundacions.

MAPA C-3.7 RISC DE COL·LAPSES
MAPA C-3.8 RISC D’ESLLAVISSAMENTS
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2.2. Riscos ambientals relacionats amb activitats antròpiques.
2.2.1. Contaminació de sòls i d’aigües superficials i subterrànies9
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 dos dels pous inventariats s’han vist afectats per nivells de
concentració de nitrats superiors als 50 mg/l, llindar màxim per al consum
humà segons el Reglament Tècnicosanitari.
Figura 1. Evolució de la concentració de nitrats en els pous de la
xarxa bàsica de control de qualitat de l'ACA. Municipi de Camós.
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Malgrat que no es tinguin dades dels últims 6 anys 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.

9

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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Segons la situació dels pous i les dades de què es disposa indicaria que
l’aqüífer més vulnerable del municipi és l’aqüífer detrític de l’Empordà format
en aquesta part per argiles vermelles i ocres entre les quals s’intercalen nivells
de sorres i graves, que són els que faciliten la mobilitat dels nitrats.
Per contra l’aqüífer més superficials, excavats en llims i sorres fines amb
intercalacions de nivells centimètrics de còdols es veu més influenciat per les
aigües que transcorren pel Matamors i quan aquest ho fa amb concentracions
normals l’aqüífer reflecteix els mateixos valors ja que està interconnectat amb
la riera i no amb l’aqüífer neogen.
Sobre la vulnerabilitat de l’aqüífer travertínic s’ha hagut d’estudiar una sèrie de
pous ubicats al municipi veí de Cornellà de Terri i que presentaven valors de
concentració de nitrats superiors als 50 mg/l.
Aqüífers catalogats de vulnerables enfront la contaminació de nitrats
Els aqüífers susceptibles de patir algun tipus de contaminació són els següents:
Aqüífer al·luvial.
9 Profunditat inferior als 7 m.
9 Capacitat de penetració baixa.
9 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.
Les concentracions de nitrats detectades en els pous que exploten aquest
aqüífer es troben dins els valors normals (pous núm. 17035/5 i 17035/3).
Aqüífer en travertí.
9 Es troba a una profunditat superior als 2 m i presenta espessors normals
de 40 m (60 m en alguns sondeigs).
9 Capacitat de penetració i propagació alta.
9 Grau de vulnerabilitat alt.
L’elevada porositat d’aquesta formació en alguns trams i el fet que en alguns
ambients pateixi processos de carstificació més o menys notables fa que la
possibilitat de penetració i propagació dels contaminants sigui elevada. Aquest
fet és especialment problemàtic en zones on aquestes formacions són
aflorants. Per aquest motiu es qualifica aquest aqüífer com a molt vulnerable.
Aqüífer detrític en neògens
Aquest aqüífer presenta un comportament molt diferent segons els seus
afloraments presentin materials detrítics grollers (sorres i conglomerats) o fins
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(llims i argiles). En el primer cas, que es presenta en àrees molt concretes i de
limitada extensió, la penetració pot ser localment fàcil. En el segon cas la
penetració és molt difícil. Tanmateix, les possibilitats de propagació són en tots
els casos molt escasses per no dir nules, degut a la disposició lenticular general
dels materials.
És l’únic que en el municipi de Camós es veu afectat per concentracions
anòmales de nitrats i en conseqüència és l’únic que presenta característiques
que el fan potencialment vulnerable a la contaminació per nitrats (pous núm.
17035/5 i 17035/3).
El grau de vulnerabilitat de l’aqüífer es considerà mitjà.
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.
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4. Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

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

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%

Impacte significatiu

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 Camós es
pot considerar moderat.
La integració d’aquestes variables en el planejament
indispensable en un futur per evitar danys severs.

municipal

és

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.
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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,
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 (NCSE-02) i es va derogar
la Norma NCSE-94.

-

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

Norma

de

construcció

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)
- Existeix la possibilitat que els focus de contaminació de nitrats a les aigües
subterrànies provinguin de municipis propers
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- 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.

Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Existència de zones inundables per efectes d’avingudes a la riera del
Matamors.
- Existència d’una gran zona afectada per riscos derivats dels moviments de
vessant.
- Desconeixement de l’abast real de la contaminació dels aqüífers del municipi
per nitrats procedents de fonts agràries.

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
¾ Establir una xarxa de seguiment de la qualitat dels aqüífers.
¾ Controlar la fertilització de les zones agrícoles per evitar la contaminació
dels aqüífers per nitrats.
¾ 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 en el propi municipi
també té una repercussió directa en la mobilitat.
FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.

55

Agenda 21 Local - Camós

Diagnosi Estratègica

El disseny urbà s’ha anat fent sota una concepció que respon a l’esmentat
protagonisme de l’automòbil, com ha estat passant generalment en els nostres
pobles i ciutats, però a Camós encara no s’ha iniciat de manera decidida, com
si ha succeït en altres llocs, el procés de conversió cap a un altre disseny de
ciutat amb un paper més rellevant per al vianant i altres mitjans de transport
alternatius com la bicicleta.
Dins aquest nou concepte de disseny urbà el transport públic ha de jugar un
paper important, assignatura pendent de moment pel que fa a Camós, tot i
que segons l’enquesta realitzada per Delphi dins la redacció del PALS (Pla
d’Acció Local Sostenible), la majoria de gent s’ha adaptat i acostumat a la seva
absència.

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
El municipi de Camós disposa d’una xarxa de carreteres secundàries, que
uneixen Camós amb els municipis veïns de Porqueres i Cornellà del Terri. La
majoria de quilòmetres de carretera que passen pel terme municipal són
d’intensitat baixa.
La major part dels carrers i camins que hi ha dins sòl urbà, estan asfaltats i el
seu manteniment és responsabilitat del consistori municipal. Cal indicar la
presència de camins sense asfaltar, en molt mal estat de conservació, que
condueixen als espais més rurals, gestionat per l’Ajuntament i pels mateixos
particulars.
Cal indicar l’absència de carril bici pel terme municipal, tot i l’excel·lent
orografia de la zona. Així com de l’absència de transport públic.
El parc mòbil de Camós a l’any 2005 és de 412 turismes (57,2%), 117 camions
(16,3%), 74 ciclomotors (10,2%), 75 motocicletes (10,4%) i 42 tractors
(5,9%).
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.
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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 276, mentre que el número de desplaçaments diaris de
la residència al lloc d’estudi eren de 35. La població censada a l’any 2001 al
municipi de Camós era de 6219 persones.
Dels 276 desplaçaments diaris des de la residència al lloc de treball, 55 es
realitzaven dins el mateix municipi (19,93%), 221 es realitzaven fora del
municipi (80,07%). Per altre banda hi havia un total de 47 desplaçaments des
de fora i 102 desplaçaments atrets al municipi de Camós; això suposa una
diferència d’atrets i generats de -174 desplaçaments.
Per altra banda, dels 35 desplaçaments diaris de la residència al lloc d’estudi, 3
es realitzaven dins el mateix municipi (8,58) i 32 es realitzaven a fora del
municipi (91,42). A més, no hi havia desplaçaments des de fora per causes
d’estudi i hi havia 3 desplaçaments diaris atrets al municipi de Camós; això
suposa una diferència d’atrets i generats de –32 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 Camós a l’any 2005 era de 720 vehicles, que es
diferencien en turismes, camions, motocicletes, ciclomotors i tractors. Els
turismes eren els vehicles majoritaris del parc mòbil de Camós (57,22%).
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Figura 1: Parc mòbil del municipi de Camós
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Web de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

El municipi de Camós no disposa de carril bici dins del seu terme municipal.
Xarxa supramunicipal
Vies

Intensitat
elevada

Intensitat
moderada

Intensitat
baixa

Carretera GIV-5147

X

Carretera GI-5146

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
infrastructura 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.
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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.
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
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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, fins i tot per als
desplaçaments per dins el poble.
Davant d’aquesta situació, un model de mobilitat sostenible ha d’apostar per
promoure els desplaçaments a peu (o en bicicleta) per dins el nucli urbà i
potenciar el transport públic (transport col·lectiu) en la majoria de
desplaçaments quotidians.
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.

Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Extensa xarxa de carreteres

1

30%

Important parc mòbil

2

30%

3

15%

4

25%

Impacte significatiu

Impactes
viàries

ambientals

Existència
de
supramunicipal

de

xarxes

les

infrastructures

de

carreteres

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
1. BONES COMUNICACIONS SUPRAMUNICIPALS
Camós 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 Camós (amb transport motoritzat)

-

A Girona: 15-20’

-

A Banyoles:10-12’

-

A l’autopista A-7: 10-15’
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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 Camós fan cada dia
uns 206 desplaçaments per mobilitat obligada, en especial per motius de feina
(84,46%) i en menor importància per motius d’estudi (15,54%).
Tot i això, la meitat d’aquests desplaçaments externs tenen com a destí, els
municipis de l’entorn immediat (Banyoles, Porqueres, Girona, Cornellà del
Terri) i, per tant les distàncies dels desplaçaments no són massa llargues. La
manca d’una 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
Comparant el mitjà de transport utilitzat per als desplaçaments externs de
mobilitat obligada (desplaçaments per treball i estudis) en diferents municipis
de Catalunya, s’observa com Camós presenta un índex baix d’utilització del
transport col·lectiu en els desplaçaments externs.
La manca de transport públic a Camós, a excepció del transport escolar,
impossibilita l’ús d’aquest pels desplaçaments curts als municipis veïns. Tot i
que no hi ha cap reclamació dels veïns per la creació d’una xarxa de transport
públic, es creu convenient impulsar un sistema de transport amb una baixa
freqüència de pas que uneixi els pobles com Camós amb Banyoles i la resta de
pobles de la comarca.
No arriba a un 1 % els desplaçaments que per motius de feina o estudi es
realitzen en transport públic.

4. POTENCIAR L’ACCESSIBILITAT I ELS DESPLAÇAMENTS A PEU
Els desplaçaments a peu representen un dels sistemes de desplaçament
majoritari intern a Camós, ja que la permeabilitat al pas de vehicles i trànsit
motoritzat per l’interior del nucli urbà és baixa. Tanmateix, s’observen
diferents elements que dificulten els desplaçaments a peu.
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
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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. Cal tenir en compte, però, que poblacions com
Barcelona tenen una incidència important com a destí d’estudis, tipus de
desplaçament en què la incidència del vehicle privat és menor per definició.
El protagonisme del vehicle privat, esmentat abans, es relaciona amb una
baixa incidència del transport públic.

6. FOMENTAR MÉS 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.
Tanmateix, la manca de carrils bici no facilita l’ús d’aquest mitjà de transport
pel desplaçament urbà. Des del consistori municipal, s’hauria de preveure la
futura construcció d’una xarxa de carrils bici municipal.
Tampoc es fomenta explícitament l’ús d’aquest mitjà de transport, ni des de la
pròpia administració municipal (senyalització, creació d’aparcaments específics
...) ni des del sector turístic amb el lloguer de bicicletes als establiments
turístics.

7 DISSENYAR L’ESPAI URBÀ AMB CRITERIS DE PRIORITAT PER ALS VIANANTS
La implantació de mesures de foment de la mobilitat a peu és encara molt
incipient. No existeix un pla estratègic global sinó que es van fent algunes
actuacions coincidint amb millores urbanes generals. Aquestes actuacions
estan compartides per dues regidories diferents: l’àrea d’urbanisme i l’àrea de
serveis, cosa que en dificulta la coordinació.
Algunes de les mesures proposades podrien ser la creació d’illes de vianants o
de zones de prioritat invertida, en alguns dels carrers amb major trànsit de
vianants.

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

Reial Decret sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil (2002).
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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)
- Disseny i creació d’una una xarxa de carril bici.
- Creació d’una xarxa de transport públic comarcal, que comuniqui els
municipis que actualment no disposen de transport públic..

Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Creació de grans vials d’accés i de nous polígons industrials que dificulten la
permeabilitat urbana als vianants.

Punts forts o fortaleses (valors intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Camós presenta una bona comunicació amb les principals vies provincials.
- Relleu relativament pla, fa que la bici sigui una bona alternativa de
desplaçament.
- Bons accessos als polígons industrials.
- Suficients aparcaments al municipi de Camós.

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.
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- En relació amb d’altres municipis de la comarca, els habitants del municipi
presenta un índex molt baix d’utilització del transport col·lectiu en els
desplaçaments externs.
- L’estat de conservació d’alguns camins rurals és dolent, i en alguns casos no
permeten l’accés de bombers i guardes forestals.
- El tram més conflictiu i perillós és la carretera que uneix Banyoles i Camós, i
els giravolts i cruïlles de la carretera a Palol de Revardit. Altres trams perillosos
que es senyalen són tot el tram de l’accés al veïnat del Prat de Mitja Vila, i la
cruïlla de la ctra. Camós i C/ Colón.

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
¾ Incrementar l’espai urbà destinat a vianants i bicicletes.
¾ Fomentar un model urbanístic que contempli la reducció de les necessitats
de mobilitat.
¾ Millorar l’estat de les carreteres per accedir als espais rurals.
¾ Crear una xarxa de transport públic per als desplaçaments per motius de
feina o d’estudis.
¾ Dissenyar un major nombre de zones de prioritat de pas per als vianants.
¾ Crear una xarxa de carrils bici municipal.
¾ Millorar la carretera de Camós a Banyoles per habilitar-hi espais per a
vianants i bicicletes.
¾ Fomentar l’ús de la bicicleta en general.

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
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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.
L’ús de l’aigua, és l’indicador utilitzat per a la redacció de la present Diagnosi,
ja que cada vegada és més important conèixer 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.

1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
L’abastament d’aigua potable es distingeix de si es tracta del nucli, on
l’abastament es fa a través de la xarxa municipal, o bé de si es tracta de cases
disseminades, les quals s’abasteixen de fonts superficials o pous propis.
L’aigua per a l’abastament del nucli urbà prové de l’estany de Banyoles, la qual
una vegada potabilitzada es subministra a tot el terme municipal a través
d’una xarxa de distribució. La companyia encarregada de la potabilització i
subministrament és l’empresa Aigües de Banyoles.
Els usos majoritaris de l’aigua en el municipi de Camós són per a : ús domèstic
i ús industrial. Cal destacar que el consum d’aigua per a l’ús agrícola es fa des
dels propis pous de les explotacions.
El responsable del control de la potabilitat de les fonts de cada terme municipal
és l’Ajuntament. Degut a que no es pot garantir la potabilitat de l’aigua al llarg
de l’any, l’Ajuntament va optar per qualificar totes les fonts del terme
municipal com a NO Potables.
Es creu que a Camós algunes explotacions agrícola-ramaderes i alguna casa
dispersa compten amb pous propis, però sense legalitzar a l’agència catalana
de l’aigua.
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Al municipi existeix una xarxa de clavegueram que recull les aigües residuals
de tot el nucli de Camós. La xarxa de clavegueram de Camós recull les aigües
negres i les condueix a través d’un col·lector fins a l’Estació depuradora del
Terri. L’EDAR del Terri tracta l’aigua residual del municipi de Camós, una
vegada depurada l’aigua s’aboca de nou al Terri. Tanmateix, alguns nuclis de
població així com totes les cases de pagès disseminades pel terme municipal,
no disposen de connexió a la xarxa d’aigües residuals.
El municipi de Camós, no disposa de cap tractament ni cap dipòsit
d’acumulació per a les aigües plujanes. Les aigües plujanes es barregen amb
les aigües negres.

2. Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva
Els recursos hídrics, superficials i subterranis, del municipi de Camós són
suficients per satisfer la demanada d’aigua potable de la població. L’aigua
d’abastament municipal prové de l’estany. A Camós la gestió i l’abastament
municipal recau en la companyia Aigües de Banyoles, SA. Aquesta companyia
abasteix al mateix temps als municipis veïns de Porqueres i Banyoles.
La canonada principal de distribució de l’aigua potable al municipi de Camós,
ve del municipi veí de Porqueres, i passa soterrada a través de la Carretera de
Banyoles a Camós. Aquesta canonada principal de distribució, és amb tub de
PVC de 110 i arriba fins a les zona d’instal·lacions esportives municipal (el
camp de futbol i el pavelló).
Durant l’any 2004 es varen consumir 40.583 m3 d’aigua al municipi de Camós,
5.370 m3 d’aigua menys que els consumits durant l’any 2003. A la següent
taula s’indica els usos de l’aigua consumida a Camós durant l’any 2004.
Es fan anàlisis periòdiques de la qualitat de les aigües de l’estany que
abasteixen els dipòsits de subministrament d’aigua a la població. No hi ha
constància de cap episodi important de contaminació detectat. Els consums de
la xarxa de distribució d’aigua es mostren en el següent gràfic.
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Figura 1: Percentatge del consum d'aigua per
sectors
13%

87%

Domèstic

Industrial

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’empresa Aigües de Banyoles, SA.

El consum d’aigua domèstic és el més important al terme municipal de Camós,
per tant són els domicilis els que consumeixen pràcticament tot l’aigua. L’ús
domèstic de l’aigua potable no experimenta grans oscil·lacions al llarg de l’any.

Figura 1: Consum unitari d'aigua dels habitants
de Camós
195
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Font: Elaboració pròpia.

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.
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El sistema de sanejament amb destí a depuradora serveix pràcticament la
totalitat del municipi amb uns bons nivells de rendiment.
L’estació depuradora d’aigües residuals del Terri (EDAR) tracta l’aigua residual
del municipi de Camós. Aquesta tracta un volum de 14.000 m3/dia. El sistema
de depuració és físico-químic i biològic. En l’àmbit municipal encara resten
àrees sense sistema de clavegueram, és el cas de la urbanització PuigSuris.
La qualitat de l’afluent de l’EDAR del Terri és òptima, fet que implica que
l’aigua residual pugui ser reutilitzada per a reg. Alhora, la qualitat dels fangs
generats els fa aptes per a la seva reutilització com a adob agrícola.
- Competències de la gestió del clavegueram: Municipal.
- Gestió de l’EDAR: Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Els rendiments assolits per l’EDAR, és a dir, la diferència entre les càrregues
contaminants del cabal sortint respecte de l’entrant, són per terme mig, del
98% per a la DBO (Demanda bioquímica d’oxigen), el 96% per a la DQO
(Demanda química d’oxigen) i el 96% per a les MES (Matèries en suspensió).

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
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.
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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
Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

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

1

40%

Excedència de nitrats en algunes captacions

2

30%

Algunes
zones
del
municipi
no
connectades a la xarxa de sanejament

estan

3

20%

d’aigües

4

10%

Impacte significatiu

Mancança d’una xarxa separativa
pluvials i d’aigües residuals

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
1. CORRECTA GESTIÓ DE L’AIGUA
La gestió íntegra de l’aigua al municipi de Camós és competència de la
companyia Aigües de Banyoles, SA, fet que contribueix a una millor gestió de
l’aigua, tot afavorint el control des de l’Ajuntament sobre l’estat i la qualitat de
les captacions municipals.
2. PÈRDUES ELEVADES EN LA XARXA D’ABASTAMENT MUNICIPAL
No es coneix el percentatge exacte de pèrdues en la xarxa, tot i que es coneix
el valor habitual de pèrdues en les xarxes d’abastament municipals que tendeix
a ser de l’ordre del 20%. Per tal d’optimitzar la gestió de l’aigua cal adoptar les
mesures oportunes per a arreglar la xarxa d’abastament i d’aquesta manera
pal·liar les pèrdues de la xarxa, tot i que en els darrers anys s’han anat
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substituint les canonades antigues de fibrociment per altres de fossa dúctil i
amb diàmetres superiors.
3. CONSUM UNITARI DE LA POBLACIÓ BAIX
Els consums unitaris d’aigua potable dels darrers anys en el municipi de Camós
es consideren baixos ja que aquests disten de la dotació que habitualment es
té en compte a Catalunya a l’hora de fer qualsevol treball relacionat amb
abastament d’aigua potable. El consum unitari de l’any 2004 es va reduir en un
1,12% respecte al de l’any 2003.
Evolució del consum unitari a Camós
Any

Consum

2003

190,46

2004

168,72

Aquests valors de consum unitari tot i dir que són baixos, en realitat són més
elevats dels que s’indiquen, ja que un important número de cases disposa de
pous i captacions sense legalitzar, dels quals no se’n comptabilitza els
consums.
Una millora de la xarxa d’abastament municipal amb l’objectiu de reduir el
volum de pèrdues i un ús més racional per part dels habitants de Camós,
permetran optimitzar l’ús de l’aigua.
4. LA QUALITAT DE L’AIGUA D’ABASTAMENT COMPLEIX AMB ELS MÍNIMS
ESTABLERTS EN LA NORMATIVA
L’aigua d’abastament municipal fins a l’actualitat ha estat de bona qualitat,
complint amb els paràmetres establerts en la normativa tècnico-sanitària
vigent. A més a més s’efectuen tots el controls analítics pertinents tal i com es
fixa en el Decret 140/2003.
Tanmateix, s’ha detectat una elevada conductivitat de l’aigua, així com un
elevat nombre de microorganismes, en l’aigua procedent de l’estany. A la
següent taula, es mostren els resultats d’una analítica realitzada a l’aigua
d’abastament municipal.
Paràmetre

Unitats

Resultat

Valor paramètric

µS/ cm a 20ºC

1142

2500

ph

7,52

6,5-9,5

mg/ l NH4

<0,05

0,5

Olor

-

<3

3 a 25ºC

Sabor

-

<3

3 a 25ºC

Conductivitat
pH
Amoni
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mg / l Cl2

0,63

1

Terbolesa

U.N.F.

0,80

1

Coliforms

ufc/ 100 ml

0

0 ufc en 100 ml

Clor lliure residual

Font: Dades obtingudes a partir de l’empresa Aigües de Banyoles, SA.

5. NOMBRE DE CAPTACIONS SUBTERRÀNIES INSCRITES EN EL REGISTRE
D’AIGÜES MOLT MENOR AL QUE S’ESTIMA QUE EXISTEIX
Es coneix que un elevat número d’explotacions de Camós disposen
d’aprofitaments subterranis no inscrits en l’Agència Catalana de l’Aigua. La
comparació del volum d’aigua concedit i el volum d’aigua que es calcula
necessari en base a les hectàrees de terreny de regadiu 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.
6. LES FONTS NATURALS DEL MUNICIPI NO SÓN POTABLES
En el municipi de Camós hi ha catalogades 4 fonts naturals la responsabilitat
de les quals recau en l’Ajuntament, el qual ha cedit el control analític de les
mateixes a l’empresa Aigües de Banyoles, SA. Aquestes fonts són la Font de
Sant Dalmau, la Font Garrabà, la Font de la Farriola i la Font de la Perpinyana.
Els controls analítics es realitzaven trimestrals tot i que les darreres analítiques
realitzades ja indicaven la presència de coliforms en cadascuna d’elles i en
d’altres nivells significatius de nitrats.
L’Ajuntament ha de vetllar perquè les fonts estiguin degudament retolades
com a aigua NO potable.
7. EL SISTEMA DE SANEJAMENT AMB DESTÍ A DEPURADORA SERVEIX
PRÀCTICAMENT LA TOTALITAT DEL MUNICIPI
Alguns nuclis del municipi i la majoria de les cases disseminades no es troben
connectats al sistema de sanejament que té com a destí l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals (EDAR) del Terri, de la qual n’és titular el Consell Comarcal
del Pla de l’Estany, tot i que la major part del municipi sí que hi està connectat.
El tipus de tractament de l’EDAR és físico-químic i biològic, i té una capacitat
de tractament de 14.000 m3/dia.
8. NO EXISTEIX SISTEMA DE REGULACIÓ ESPECÍFIC PER A LES CONNEXIONS
INDUSTRIALS
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L’entitat gestora del sistema de clavegueram no té establert un sistema
específic per a regular la connexió dels usuaris industrials amb la qual cosa no
es té informació concreta sobre la càrrega contaminant que s’aboca.
Cal tenir en compte que en els darrers anys, un nombre important d’empreses
han incorporat depuradores per les seves pròpies aigües residuals, el que ha
motivat una reducció dels nivells de contaminació de l’aigua que arriba a
l’EDAR del Terri.

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’infrastructures 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 consideració de
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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

-

En les Normes Subsidiàries del municipi de Camós s’indica que es mantindrà
una zona de protecció radial, a l’entorn de les fonts i els gorgs de 50 m, lliure
d’edificacions. En aquest entorn l’activitat forestal es limitarà a la conservació i
restauració dels ecosistemes, portant-los a un estat de desenvolupament òptim,
amb les neteges i tallades oportunes.

-

En les Normes Subsidiàries de Camós, per tal de salvaguardar la qualitat de les
aigües subterrànies, a la zona propera a les fonts en les cotes immediatament
superiors, no es permetran les excavacions, construccions, el pas d’altres
canalitzacions que no siguin d’aigua, abocament d’aigües brutes, sucs, purins i
productes químics solubles susceptibles de produir la contaminació de l’aqüífer.

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces
Oportunitats (valors que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Capacitat d’obtenir un major volum d’aigua de l’estany.
- Ampliació de la xarxa de distribució d’aigua potable fins al veïnat de Santa
Maria de Camós.
- Possibilitat de completar la xarxa de clavegueram per tal que arribi a tothom.
Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Augment de la càrrega ramadera en àrees on podria afectar l’aigua de
l’estany.

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.
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Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- La xarxa d’abastament municipal presenta un volum de pèrdues elevat.
Necessitat de prendre les mesures correctores d’aconseguir un percentatge de
pèrdues amb valors inferiors al 20%
- Algunes urbanitzacions i nuclis de Camós, no estan connectades a la xarxa de
sanejament pública; això implica la presència de fosses sèptiques i per tant
possibles punts de risc de contaminació dels sòls i de les aigües subterrànies.
- La major part de les aigües pluvials es perden al quedar integrades en el
sistema de clavegueram amb destí a depuradora.
- 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.
- Les analítiques referents a l’estat actual de les fonts naturals del municipi
mostren que l’aigua no és potable degut a la presència de coliforms.
- Problemes de contaminació (excés de nitrats) en alguns dels pous
d’abastament particular.
- Falta de cobertura del servei de distribució de l’aigua potable al veïnat de
Santa Maria de Camós.

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
¾ Fer una correcta gestió de l’aigua municipal.
¾ Optimitzar l’ús de l’aigua amb un ús més racional per part dels habitants de
Camós.
¾ Dissenyar en algunes zones una xarxa de clavegueram separativa, evitant
la barreja de les aigües de pluja amb les residuals
¾ Reutilitzar alguns afluents que s’aboquen directament a través del sistema
de sanejament.
¾ Mantenir en un bon estat de conservació els recs urbans, per tal d’afavorir
el curs natural de l’aigua, per així millorar l’estat de la fauna i vegetació.
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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, que són molt poques a
Camós. 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; gas-oil i fueloil d’ús industrial; 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
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 , els processos industrials 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 Camós les principals emissions a l’atmosfera les generen
principalment les empreses que utilitzen gas-oil com a combustible.
Per altra banda, la contaminació en l’àmbit domèstic i de serveis té origen en
les calefaccions, instal·lacions d’escalfament d’aigua i cuines. La contaminació
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varia segons el tipus de combustible emprat, que al municipi de Camós pot ser
gas natural, butà, propà o gas-oil.
A Camós la font energètica menys problemàtica és el gas natural, mentre que
el sector que més contribueix a l’emissió de contaminants és el transport.
Tanmateix, la població que disposa de gas natural en els seus habitatges és
molt petita, ja que només es tracta de les urbanitzacions més properes a
Porqueres, municipi que sí disposa d’una àmplia xarxa de gas natural.
Segons estudis realitzats amb anterioritat, cap dels municipis veïns a Camós
perjudiquen la qualitat ambiental del seu aire.
Dins el terme municipal de Camós, 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
consideració les fonts d’origen humà, ja que és sobre aquestes on es pot
intervenir a escala local.
D’aquestes fonts, les més remarcables són els mitjans de transport , els
processos industrials i les fonts domèstiques i de serveis.
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.
Els tipus de contaminants atmosfèrics emesos per les activitats industrials
varien segons el tipus de procés, la tecnologia emprada i les matèries primes
utilitzades en l’activitat.
Al municipi de Camós les principals emissions a l’atmosfera les generen
principalment les empreses que utilitzen gas-oil com a combustible.
FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.

76

Agenda 21 Local - Camós

Diagnosi Estratègica

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 Camós pot ser
gas natural, butà, propà o gas-oil.
Segons estudis realitzats, es pot afirmar que la font energètica menys
problemàtica és el gas natural. Alhora, el sector que més contribueix a
l’emissió de contaminants és el transport.
El municipi més proper amb una elevada activitat industrial, que es troba
aproximadament a 1,8 Km del terme municipi de Camós, és Banyoles.
Banyoles és la capital de la comarca del Pla de l’Estany, i disposa d’una
important zona industrial. La resta de municipis veïns a Camós, es troben a
unes distàncies que fan molt difícil la contaminació atmosfèrica.
Cap dels municipis veïns a Camós 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.
Dins el terme municipal de Camós, 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 Camós 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 hi ha molt poques activitats industrials. De la mateixa manera, les
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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
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
Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Important número de cases disseminades

3

10%

Ampli parc mòbil municipal

1

50%

Impacte significatiu
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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 i les urbanes de
Camós 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 CAMÓS
Els mapes de capacitat i vulnerabilitat atmosfèrica de Catalunya del
Departament de Medi Ambient atorguen a l’àrea de Camós 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 Camós no es disposa de cap estació de mesura de la contaminació
atmosfèrica. L’estació més propera és la de Banyoles que pertany 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 Camós, 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 industrial i el domèstic es reparteixen 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.
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4. POC CONEIXEMENT DELS VALORS D’IMMISSIÓ DELS CONTAMINANTS
Actualment no hi ha cap estació de control de la contaminació atmosfèrica dins
del municipi de Camós, 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
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
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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.

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.
- 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.
- Escàs control de les emissions, tant industrials com del trànsit rodat.
- 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.
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4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
¾ Controlar els índex d’emissions a l’atmosfera de les activitats industrials del
municipi.
¾ Potenciar l’ús d’energies alternatives per als vehicles de transport.
¾ Potenciar i incrementar l’ús del transport públic entre els habitants del
municipi
¾ Incrementar l’actual xarxa de distribució de gas natural al màxim número
d’abonats possibles.

SOROLL

1.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.
Segons els resultats de l’enquesta realitzada en el marc del PALS es considera
que no hi ha problemes de soroll al municipi.
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1.2. Perfil de l’àmbit d’estudi
El nucli de Camós 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. Tanmateix, el municipi de Camós no ha realitzat mai cap estudi acústic
a nivell municipal, dels diferents nuclis (Sant Vicenç de Camós, Santa Maria de
Camós i Cruanyes).
Les fonts mòbils de soroll del municipi de Camós és el trànsit de les diferents
vies de comunicació que passen pel municipi. Per altra banda les fonts fixes de
soroll són les activitats industrials del terme municipal així com les
explotacions agrícoles.
Les Normes Subsidiàries del municipi de Camós regulen el soroll i vibracions
municipals.

2. 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.
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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.
El municipi de Camós, 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 infrastructures 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 Camós.
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.

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.

84

Agenda 21 Local - Camós

o

Diagnosi Estratègica

Article 3. Àmbit d’aplicació

Resten sotmesos a la Llei qualsevol infrastructura, 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.

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:
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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.
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
Camós es descriuen les següents fonts de soroll:
•

•

Fonts mòbils
o

El trànsit de la GIV-5147 al seu pas pel municipi de Camós.

o

El trànsit de la GIV-5146 al seu pas pel municipi de Camós.

Fonts fixes
o

El soroll generat per les activitats industrials dins el nucli urbà, que
per la seva situació afecten a la població del nucli de Camós.

o

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

El municipi de Camós no disposa de cap estudi acústic municipal. Cal indicar
que el municipi de Camós, no es tracta de cap municipi turístic, per tan no cal
que es disposi de cap estudi acústic per temporades.
El municipi de Camós en la secció 3a de les Normes Subsidiàries redactades
l’any 2000, es regulen els Sorolls i les Vibracions municipals. Queden sotmesos
al compliment d’aquesta ordenança tots els establiments i les activitats
industrials, comercials i administratives, tant públiques com privades, situades
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dins el terme municipal de Camós. Segons el present article, caldrà tenir en
compte els següents aspectes:
9 Article 72. Definicions, notacions, unitats i paràmetres de mesura
1. Per a la mesura del nivell sonor exterior, quan el punt de recepció
estigui situat en un edifici, el micròfon de l’equip de mesura es col·locarà
a una distància de 0,5 a 1 m de la façana, murs exteriors de patis d’illa o
de patis de llums de l’edifici receptor. Si el punt de recepció està situat
en la via pública o espais públics el micròfon es col·locarà a 10 m dels
límits de la propietat de l’establiment o activitat emissora, i a 1,5 m
d’alçada sobre el sòl.
2. Per a la mesura del nivell sonor interior, el micròfon de l’equip de
mesura es col·locarà en el centre de l’habitació i a una distància no
inferior a 1m de les parets i a una alçada de 1,5 m. El mesurament
s’efectuarà amb les finestres i els balcons tancats.
3. Per a determinar les vibracions, es fixarà l’acceleròmetre en zones
fermes de sòls, sostres o forjats, en el centre de les habitacions de
l’immoble receptor de les vibracions.
4. A efectes d’aquesta normativa es delimiten els següents espais de
temps:
a) Dia: horari comprès entre les 8:00 del matí i les 22:00 hores.
b) Nit: horari comprès entre les 22:00 hores i les 8:00 hores del
matí.
9 Article 74. Condicions exigibles a elements constructius
Es considera que el risc de superar els nivells d’emissió que s’especifiquen en
aquest capítol són majors quan l’activitat està situada en el mateix edifici o
contigu a l’edifici d’ús habitatge, sanitari o educatiu. Per això, s’estableixen
unes condicions mínimes d’aïllament acústic per a aquestes situacions.
L’aïllament acústic mínim al soroll aeri exigible als elements constructius
horitzontals i verticals que conformen la separació entre els límits del recinte
de l’activitat i els d’un ús d’habitatge, sanitari o docent és de 50 dBA per a les
activitats o instal·lacions en funcionament durant l’horari diürn i de 55 dBA
durant l’horari parcialment o totalment nocturn.
9 Article 75. Condicions exigibles a les màquines i instal·lacions
Totes les màquines i instal·lacions d’activitats contigües a edificis o situades en
edificis amb ús d’habitatge, sanitari o educatiu, s’instal·laran sense ancoratges
ni adossaments directes al sòl, parets o sostres, interposant els elements i
muntatges antivibratoris adequats per evitar la transmissió de sorolls i
vibracions que excedeixin dels límits d’aquest capítol.
La connexió dels equips de ventilació i climatització a conductes i canonades es
realitzarà sempre mitjançant juntes o dispositius elàstics. Aquestes canonades
i conductes es suportaran mitjançant elements elàstics per evitar la
transmissió de sorolls i vibracions a través de l’estructura de l’edifici.
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9 Article 76. Condicions exigibles a activitats de nova implantació
No està permès el funcionament de màquines i instal·lacions de nova
implantació que originin, en edificis d’habitatges, sanitaris o educatius, nivells
sonors ni de vibració en les zones de recepció superiors als establerts en
aquesta normativa municipal.
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’hauria
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.
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.
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4. Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

4.1.Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats
Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Elevat número de masies aïllades

1

45%

La variant de Banyoles ha tret un gran número
de vehicles del municipi

3

30%

Baix número d’empreses al terme municipal

2

25%

Impacte significatiu

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
1. CAMÓS 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.
Tanmateix, hi ha problemes puntuals de soroll a prop de les carreteres i
d’alguna empresa de transport.
2. CAMÓS NO DISPOSA D’UN ESTUDI ESPECÍFIC PER AVALUAR EL NIVELL
SONOR DELS CARRERS
Per poder caracteritzar els nivells sonors dels carrers del municipi 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 via i
determinar el nombre de població exposada a nivells sonors per sobre de
valors límits d’immissió i valors d’atenció.
3. EL TRÀNSIT RODAT ÉS LA PRINCIPAL FONT EMISSORA DE SOROLL
AMBIENTAL
El soroll ambiental a les zones urbanes es pot considerar com la suma de
petites fonts de soroll emissores. D’entre totes el trànsit motoritzat n’és el més
rellevant dins del nucli urbà de Camós, 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.
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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.
La ubicació de les indústries separades dels nuclis urbans facilita la zonificació
del municipi, mentre que la convivència d’activitats lúdiques, comercials i
residencials en algunes zones necessitarà d’un treball més acurat.

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.

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.
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Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Increment del parc mòbil.

Punts forts o fortaleses (valors intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Ubicació de les indústries separades del nucli urbà.
- Vies de trànsit d’intensitat moderada o alta, lluny de les zones habitades.

Punts febles o debilitats (greuges intrínsecs a l’àmbit d’estudi)
- Falta d’un mapa de capacitat acústica municipal.
- Important número d’explotacions agrícoles d’elevades dimensions,
disseminades per l’entorn rural.

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
¾ Crear una xarxa de transport públic pels desplaçaments interurbans.
¾ Impedir la col·locació de noves empreses dins la zona urbana.
¾ 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
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.
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La Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993 reguladora de
residus planteja 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 Camós va generar 307.440 Kg de deixalles que van
anar a l’abocador comarcal de Puigpalter. El total de la recollida comptabilitza
els residus urbans (rebuig), els residus que provenen dels industrials
connectats – inclosos en el servei municipal de recollida i tractament de
deixalles- i els residus generats per els industrials desconnectats- que realitzen
la recollida i el tractament de deixalles a través d’un gestor autoritzat de
residus.
De les deixalles generades es van reciclar: 8.620 Kg de vidre, 15.730 Kg de
paper i cartró i 7.140 Kg d’envasos lleugers.
Al municipi de Camós, hi havia 34 contenidors de rebuig, 3 contenidors per a la
recollida de vidre, 5 contenidors per a la recollida de paper i cartró i 4
contenidors per a la recollida d’envasos lleugers.
La deixalleria més propera al municipi de Camós, és la deixalleria comarcal de
Puigpalter.
La gestió de runes i residus de la construcció generats al municipi de Camós,
es fa a l’abocador de Sant Julià de Ramis, a la comarca del Gironès. La
producció estimada del municipi de Camós és de 330,50 tones/any.
De la quantitat total de residus industrials declarats l’any 2003, el 100% es
tracten de residus industrials connectats, els quals generen únicament residus
no especials Aquestes indústries es tracten exclusivament del sector
agroalimentari.
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Al municipi de Camós no es generen residus sanitaris, ja que el municipi no
disposa de cap instal·lació generadora de residus sanitaris (àrea bàsica de
salut, consultori mèdic...).
Al municipi de Camós, hi ha un total de 45 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. Camós 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 Camós i la seva
evolució en el temps, es consideren les quantitats de deixalles procedents del
municipi que es porten a l’abocador comarcal de Puigpalter (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 Camós, any 2004

Total de la recollida (Camós)
Recollida selectiva
Total

Kg

%

265.360

86,31

42.080

13,69

307.440

100,0

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

El total de la recollida comptabilitza els residus urbans, de rebuig (274.690
Kg/any) i els residus que provenen dels industrials connectats (6.000 Kg/any)
– inclosos en el servei municipal de recollida i tractament de deixalles -.
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Figura 1: Evolució anual de la producció de
residus municipals a Camós (Kg)
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Font: Elaboració pròpia

El municipi de Camós, ha seguit la tendència del conjunt de la comarca del Pla
de l’Estany, amb un increment en la producció de la quantitat de escombraries.

Figura 1: Producció de residus municipals. Any
2004
1,8
1,6
Kg/ hab. i dia

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Camós

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 Camós, és a dir, el
total de Kg de rebuig, sense els residus industrials inerts, més la recollida
selectiva, més els voluminosos, va ser de 307.440 Kg, que representa una
ràtio de 1,28 Kg/hab/dia.
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Figura 1: Destí final dels residus municipals

14%

86%

Reciclatge

Dipòsit controlat

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Camós.

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 Camós
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 Camós, 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
42.080 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, va ser del 13,69 % l’any 2004.

Figura 1: Evolució de les recollides selectives
entre 2001-2004 (Kg)
25000
20000

Kg

15000
10000
5000
0
2001

2002

2003

2004

Any

Vidre

Paper i cartró

Envasos lleugers

Font: Elaboració pròpia.

El municipi de Camós disposava, l’any 2003, de 3 contenidors de vidre tipus
iglú que significa un ràtio de 1 contenidor per cada 220 habitants.
La quantitat recollida de vidre l’any 2004 va ser de 8.620 Kg que representa
13,08 Kg/hab any, mentre que el promig del Pla de l’Estany és de 21,31
Kg/hab/any.
El municipi de Camós disposava, l’any 2003, de 5 contenidors de paper tipus
iglú, el que significa una ràtio de 1 contenidor per cada 132 habitants.
La quantitat recollida selectivament de paper i cartró l’any 2004 va de ser
15.730 Kg, que representa 23,86 Kg/hab any, mentre que al Pla de l’Estany és
de 27,48 Kg/hab any.
El municipi de Camós disposava l’any 2003 de 4 contenidors d’envasos lleugers
tipus iglú, que significa una ràtio de 1 contenidor per cada 165 habitants.
La quantitat recollida selectivament d’envasos lleugers l’any 2004 va ser de
7.140 Kg que representa 10,83 Kg/hab any a Camós, mentre que al Pla de
l’Estany es situa en 9,65 Kg/hab any.
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La deixalleria més propera al municipi de Camós és la Deixalleria Comarcal de
Puigpalter, ubicada a les instal·lacions de l’abocador de Puigpalter 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...).
Tot i que actualment el municipi de Camós no disposa de contenidors específics
per a la recollida de la poda i jardineria dels habitants del municipi, així com la
generada per la brigada municipal encarregada de la neteja i adequació de
l’enjardinat municipal, en els darrers anys tota aquesta poda i resta de
jardineria són traslladats fins a la deixalleria Comarcal de Puigpalter.
La quantitat recollida selectivament de poda i jardineria l’any 2004 va ser de
450 Kg, que representa 0,68 Kg/hab any. Al Pla de l’Estany es situa en 0,78
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 Camós, 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 Camós és de
330,50 tones/any.
Una part dels residus industrials no especials produïts per les indústries de
Camós, els anomenats industrials connectats, són gestionats pel Consell
Comarcal del Pla de l’Estany i recollits i transportats fins a l’abocador comarcal
de Puigpalter.
Taula 1: Residus industrials entrats a l’abocador, any 2003
Fracció
Industrials connectats
Industrials desconnectats

Kg/any
6.000
-

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades.
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Segons les dades de l’Agència de Residus de Catalunya, l’any 2003 a Camós
només hi havia indústries del sector alimentari que constaven a l’inventari
permanent de productors de residus. De la quantitat total de residus industrials
declarats l’any 2003, el 100% són no especials.
La gestió dels residus industrials pot seguir diferents vies de tractament.
Aquests residus poden seguir vies de valorització, poden seguir tractaments
fisico-químics, es poden dipositar en dipòsits controlats o bé poden seguir
altres vies de tractament.
El municipi de Camós no disposa de cap instal·lació generadora de residus
sanitaris. Els habitants de Camós s’han de desplaçar a l’Àrea Bàsica de Salut
de Porqueres o Banyoles, municipis veïns a Camós i que disposen d’aquest
servei sanitari.
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 Camós, hi ha un total de 45 explotacions ramaderes, on en
algunes d’elles s’hi cria més d’una espècie de bestiar.
Les explotacions de Camós, generen 196.862 Kg/ Nitrogen/any. El principal i
més problemàtic residu ramader que es genera al municipi de Camós, 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.
Taula 1: Aplicació de dejeccions a Camós
Tipus de cultiu
SAU

Superfície (ha)

N aplicat (KgN/ha)

N total (Kg)

184,57

210

38.759,70

Total

38.759,70

Analitzant els resultats, s’observa que Camós és un dels municipis de la
comarca del Pla de l’Estany excedentaris en la producció de nitrogen, tant si es
considera la capacitat productiva del cens de bestiar com pel nombre de places
contemplades pel Departament d’Agricultura. La producció de dejeccions
ramaderes d’aquest municipi es deu principalment a la producció porcina.
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
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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.
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.
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4. Diagnosi Estratègica de l’àmbit d’estudi

4.1.Integració d’impactes significatius. Aspectes i vectors
associats
Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Recollida selectiva al municipi de Camós

1

35%

Classificació de residus industrials connectats i
de residus industrials desconnectats

2

30%

Recollida de la poda i jardineria municipal

3

20%

Elevat número d’activitats ramaderes al terme
municipal

4

10%

Clausura de l’abocador comarcal de runes

5

5%

Impacte significatiu

4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
1. AUGMENT CONTINUAT 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 sostingut. 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.
La producció unitària de residus municipals de Camós (Kg/habitant i dia) era
de 1,28 Kg/habitant i dia l’any 2004, valor lleugerament inferior a la mitjana
comarcal (1,70 Kg/habitant i dia).
2. CAMÓS NOMÉS APORTA L’1,8% DE RESIDUS COMARCAL
Camós es tracta del setè municipi de comarca en nombre d’habitants, per
darrera de Banyoles, Porqueres, Cornellà del Terri, Fontcoberta, Serinyà i
Vilademuls. És Banyoles, 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,
i el segueix Porqueres amb el 13,3% de residus; precisament els dos municipis
amb major número d’habitants. Camós aporta l’1,8% dels residus generats al
conjunt de la comarca.
El destí de la major part d’aquest volum és el dipòsit controlat de Puigpalter.
3. PRODUCCIÓ GLOBAL DE RESIDUS CONTINUA CREIXENT
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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 Camós hi ha un total de 34 contenidors que equival a un ràtio de 19,38
habitants/contenidor, aquest valor evidencia que la dotació de contenidors es
pot considerar adequat.
5. BONA EVOLUCIÓ 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 6,20 tones mentre que a l’any 2004 era
de 8,62 tones; el paper i cartró generat i gestionat a l’any 2001 era de 15,34
tones, mentre que a l’any 2004 era de 15,73 tones; i finalment la quantitat
d’envasos lleugers de l’any 2001 era de 3,16 i de l’any 2004 de 7,14 tones.
A l’any 2001 la recollida selectiva representava un 10,28% dels residus urbans,
mentre que a l’any 2004 ja representava un 13,69%.
6. BONA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
La deixalleria més propera a Camós és la deixallleria comarcal de Puigpalter,
ubicada a les mateixes instal·lacions que l’abocador de Puigpalter.
Tot i trobar-se a les afores del nucli urbà presenta una bona accessibilitat i
unes instal·lacions modèliques. Tanmateix, la necessitat de desplaçar-se
obligatòriament en vehicle privat justifica el viatge per a 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.
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8. CAMÓS, UN MUNICIPI EXCEDENTARI EN LA PRODUCCIÓ DE NITROGEN
Camós té un total de 45 explotacions ramaderes censades, on en la majoria
d’elles s’hi cria més d’una espècie de bestiar. S’ha calculat el nitrogen generat
al municipi segons els criteris establerts en la Junta de Residus, i s’ha obtingut
un total de 196.862 Kg/N/any segons el cens ramader de l’any 2004.
Tenint en compte la dosi màxima de les superfície agrària útil (SAU) de 210
KgNitrogen/ha, i la mateixa superfície agrària útil (184,57 ha), Camós es tracta
d’un municipi excedentari en la producció de nitrogen.
9. OBJECTIU PRIORITARI HAURIA DE SER LA REDUCCIÓ DE RESIDUS
Les inversions realitzades tant en infrastructures com en mesures de divulgació
de determinades actituds (ús de la deixalleria, 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 infrastructures 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.

-

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
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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
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.
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Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del
tractament de desfets i residus.
Marc legal municipal

-

Ordenança municipal aprovada el 4 de juliol de 2000 reguladora de fems i
purins, recollida en el B.O.P. de Girona número 167.

-

Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres número 13.162,
recollida en el B.O.P. de Girona número 191 de 19 de desembre de 2000.

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 totes les activitats ramaderes.

Amenaces (perills que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Possible ubicació de noves 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.
- Entrada a l’abocador de 6.000 Kg de residus industrial (corresponen tots a
residus no especials).
- Elevat número d’explotacions ramaderes al municipi de Camós.
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4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat en
l’aspecte en qüestió
¾ Fomentar la reducció de residus enlloc de destinar esforços al reciclatge.
¾ Controlar el número d’explotacions ramaderes per tal de millorar la seva
gestió i control.
¾ Obligar als industrials a aparèixer a l’inventari permanent de productors de
residus.

ENERGIA

1.Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors
La lectura del balanç d’energia a Camós 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 infrastructures 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 de generació com
per les línies necessàries per a transportar-la.
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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.
Les fonts energètiques que requereixen d’una infrastructura pública municipal
són: l’electricitat i el gas natural. La distribució de l’electricitat es fa en la
major part aèria, mentre que la distribució de gas natural canalitzat es fa a
través d’una canonada d’acer soterrada.
Una part del municipi disposa d’una xarxa de gas canalitzat a partir del
gasoducte que actualment travessa la comarca. Aquesta part, correspon a les
urbanitzacions més properes a Porqueres.
L’energia elèctrica a Camós la subministren les empreses distribuïdores Electra
Avellana, SL i Agri-Energia elèctrica, SA. A Camós 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 és per a la calefacció dels habitatges.
L’enllumenat públic dels carrers del municipi va gastar un total de 89.185 kWh
durant l’any 2004. Per altra banda, el consum dels equipaments municipals
(Ajuntament, Local social, Pis i Polisportiu) durant el 2004 va ser de 16.567
kWh; essent el polisportiu la instal·lació que més consumeix.
Per tal de reduir el consum elèctric de l’enllumenat públic del municipi de
Camós, en carrers en què no hi ha una elevada intensitat de trànsit, s’ha ideat
el sistema de mantenir un punt de llum en funcionament i un punt de llum
apagat. A més, la major part de les làmpades de l’enllumenat públic són de
vapor de sodi d’alta pressió.

2. Resum divulgatiu de la Memòria Descriptiva
L’anàlisi de la situació energètica de Camós es basa en l’estudi de les diferents
fonts energètiques del municipi i els consums per sectors.
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Les fonts energètiques que requereixen d’una infrastructura pública municipal
són: l’electricitat i el gas natural. La distribució de l’electricitat es fa en la
major part aèria, mitjançant postes de fusta o formigó, o bé en torres
metàl·liques; mentre que la distribució de gas natural canalitzat es fa a través
d’una canonada d’acer. Per altra banda, en el municipi de Camós no hi ha cap
instal·lació de cogeneració, termoelèctrica ni hidroelèctrica.
El municipi disposa d’una xarxa de gas canalitzat, a partir del gasoducte que
actualment travessa la comarca. Les dades de gas han estat facilitades per
l’empresa subministradora Gas Natural. Al municipi, tots els abonats
corresponen al mercat regulat.
Taula 1: Consum de gas natural al municipi de Camós l’any 2004
Tipus de mercat
Regulat

Domèstic i petit
comercial

Industrial i gran
comercial

Total m3

6.088

-

6.088

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per Gas Natural.

Els abonats a aquest sistema energètic, són exclusivament habitatges de les
urbanitzacions més properes al municipi de Porqueres. En aquestes
urbanitzacions tot el sòl és residencial o zona verda, sense haver-hi cap tros de
sòl industrial. Per tant, l’únic ús del gas natural és per a un ús domèstic.
L’energia elèctrica a Camós la subministren les empreses distribuïdores AgriEnergia elèctrica i Electra Avellana. 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 Camós hi passen línies elèctriques de baixa tensió i d’alta
tensió, recolzades amb suports de formigó, de fusta o torres metàl·liques. Dins
el terme municipal de Camós hi ha diversos transformadors existents.
Taula 1: Consums elèctrics a Camós l’any 2004
Empresa distribuïdora

Entitat de població

Abonats

Consums anuals

Agri-Energia

Camós

292

1.778.949 kWh

Electa Avellana

Santa Maria de Camós

32

277.834 kWh

324

2.056.783 kWh

Total

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

Dels 1.778.949 kWh consumits l’any 2004 pels clients de l’empresa AgriEnergia al municipi de Camós, 1.100.622 kWh d’aquests tenen una potència
contractada inferior als 15 kW (corresponents al consum elèctric domèstic),
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mentre que la resta, un total de 678.327 kWh, disposen d’una potència
contractada superior als 15 kW (majoritàriament ús industrial).
Dels 32 abonats que té l’empresa Electra Avellana a Camós, 24 d’aquests
utilitzen l’energia subministrada per un ús domèstic, 6 l’utilitzen per un ús
agrícola i ramader, 1 l’utilitza per a captació i depuració i 1 altre abonat
l’utilitza per a la construcció.
Taula 1: Consums elèctrics dels abonats d’Electra Avellana per sectors l’any
2004
Consum d’energia elèctrica
KWh

% consum

Usos domèstics

247.771

89,18

Agricultura, ramaderia i caça

7.049

2,54

Captació, depuració i distribució

15.660

5,64

Construcció

7.354

2,64

Total

277.834

100,0

Municipi de Camós

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

Els gasos liquats del petroli (GLP) inclouen el butà i el propà. Al municipi de
Camós es realitza la distribució de butà mitjançant bombones de 12,5 Kg i el
propà amb bombones d’11 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 dels carrers del municipi va gastar un total de 89.185 kWh
durant l’any 2004.
La major part de l’enllumenat públic del municipi de Camós disposa de doble
nivell, la qual cosa impedeix que es produeixi contaminació lumínica.
El consum elèctric dels edificis municipals corresponen a: l’Ajuntament, el local
social, el pis i el Polisportiu. A l’any 2004 els equipaments municipals van tenir
un consum de 16.567 KWh.
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Figura 1: Percentatge de consum elèctric dels
edificis municipals del 2004
27%

61%

12%
0%

Ajuntament

Local social

Pis

Poliesportiu

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per l’Ajuntament de Camós.

L’equipament municipal del pis, està situat a la planta primera de l’edifici
ocupat per l’Ajuntament. Recentment s’hi ha han realitzat les obres per a
l’adequació del local, tot i que actualment no s’utilitza; és per això que no es
tenen dades del consum elèctric.
L’enllumenat públic del municipi de Camós, per tal de reduir el consum elèctric
de l’enllumenat, en aquells carrers en què no hi ha una elevada intensitat de
trànsit, s’ha ideat el sistema de mantenir un punt de llum en funcionament i un
punt de llum apagat. Aquest sistema permet reduir els consums elèctrics de
l’enllumenat municipal.
A més, la major part de les làmpades de l’enllumenat públic municipal són de
vapor de sodi d’alta pressió, la qual cosa permet disminuir la contaminació
lumínica municipal.
A més, la major part de l’enllumenat públic del municipi de Camós, disposa
d’un sistema de doble nivell, que permet que a partir d’una hora (prèviament
determinada segons l’època de l’any) disminueixi la intensitat lumínica del punt
de llum. Aquest sistema permet reduir els consums elèctrics de l’enllumenat
municipal.
Al municipi de Camós, 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
Importància
dins el
vector

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

Xarxa de gas natural al municipi

2

35%

Utilització de làmpades de vapor de sodi per a
l’enllumenat públic

3

15%

Elevat parc mòbil municipal

1

50%

Impacte significatiu
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4.2. Anàlisi de la situació i de la gestió del vector en qüestió
1. EL MUNICIPI S’ABASTA INTEGRAMENT DE FONTS EXTERNES
El municipi de Camós no té cap infrastructura de generació d’energia,
exceptuant les instal·lacions d’algunes indústries que disposen de petites
plantes de cogeneració.
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. ELEVADA DESPESSA ENERGÈTICA EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC
El consum d’energia elèctrica per a l’enllumenat públic representa més d’un
80% del consum total d’energia elèctrica del sector públic. Això equival a una
ràtio de 135,3 kWh/hab/any, comparable a altres municipis que també
presenten una ocupació extensiva del territori.
5. UTILITZACIÓ DE LÀMPADES ADEQUADES PER A L’ENLLUMENAT PÚBLIC
Les làmpades més eficients, les de vapor de sodi d’alta pressió, (llum groga) ja
representen un percentatge important de l’enllumenat públic, tot i que s’han
d’acabar canviant totes. D’aquesta manera podrem complir amb la disposició
legislativa recentment aprovada per a la prevenció de la contaminació
lumínica.
6. 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
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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.
7. EVOLUCIÓ DEL CONSUM DE GAS NATURAL
El consum de gas natural evoluciona favorablement des de l’arribada de la
xarxa canalitzada que, tanmateix, només cobreix alguns habitatges de les
cases més properes a Porqueres. La implantació progressiva del gas natural en
l’ús domèstic és un fet que es posa de manifest al analitzar l’augment dels
consums des de l’arribada de la xarxa canalitzada, en detriment d’altres
combustibles com els GLP (butà i propà) que han anat disminuint.

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.
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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
-

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces
Oportunitats (valors que venen de fora l’àmbit d’estudi)
- Ampliació de la xarxa de gas natural per a tota la població.
- Potenciació de les instal·lacions amb energies renovables mitjançant
subvencions.
- Soterrament d’alguns 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 i d’una de gas natural.
- Utilització d’enllumenat de baix consum per a l’enllumenat públic, així com
d’un sistema de doble nivell.

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.
- Manca d’una auditoria energètica als edificis municipals i manca de criteris
d’estalvi energètic en els disseny dels equipaments.
- Elevat ús del transport particular per als desplaçaments, amb el conseqüent
consum de gas-oil i gasolina.
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- La xarxa de gas natural només arriba a pocs habitatges del municipi.
- 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
¾ Ampliar la xarxa de gas natural, de tal manera que arribi a un major
número d’habitatges.
¾ Potenciar l’ús d’energies renovables amb ajudes de l’administració per a la
seva implantació.
¾ Mesures d’eficiència energètica per a l’enllumenat públic del municipi.
¾ Potenciar i ampliar l’ús del transport públic entre els habitants del municipi,
per tal de reduir la despesa energètica en carburants (gas-oil i gasolina).

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

1. Descriptors i perfils de l’àmbit d’estudi

1.1. Descriptors:
Els descriptors per valorar l’àmbit econòmic són els següents:
¾ 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.
¾ Fluxos de mobilitat obligada. Es detecten els desplaçaments diaris
que es donen a una població en relació a l’activitat laboral.
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¾ 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.
¾ 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.
¾ 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, Camós és un municipi amb un bon context econòmic, una taxa
d’atur bastant equivalent a la comarcal però que ha augmentat, una oferta
laboral no autosuficient, i una població ocupada majoritàriament en el sector
terciari i secundari. Específicament per sectors econòmics, l’activitat agrària i
forestal experimenta una regressió continguda, amb un elevat percentatge de
població ocupada però amb la pèrdua d’explotacions agrícoles i ramaderes i
també de les explotacions i la superfície d’aprofitament forestal. En canvi, el
sector secundari manté el seu pes específic dins l’economia del municipi amb
quasi la meitat de la població ocupada encara que amb poca indústria pròpia.
I, per últim, la presència del sector serveis en el municipi s’ha intensificat de
tal manera que iguala amb el sector secundari el nombre de població ocupada.
I això malgrat que el nombre d’establiments de serveis i comerç ha variat poc i
que 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 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.
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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
Camós no és autosuficient en oferta laboral: menys del 50% dels residents
treballen al municipi (índex d’autocupació del 20%, any 2001). Per sectors
econòmics, el secundari i el terciari són els més depenents de l’exterior (11% i
19% d’autocupació) i, en canvi, en l’activitat agrària l’autosuficiència laboral es
manté malgrat una significativa regressió (de 93% al 64%, anys 1991-2001).
Per branques d’activitat, la majoria dels residents ocupats en el municipi
exerceixen

a

l’agricultura/ramaderia

(33%

de

55,

any

2001)

i

al

comerç/reparació (16%). Els ocupats fora del municipi ho fan, bàsicament, a la
indústria (32% de 221) i a la construcció (19%). Significativament, prop de la
meitat dels ocupats al municipi no hi resideix (46% de 102).
Els fluxos de mobilitat obligada per motius laborals indiquen que la majoria de
desplaçaments són generats pels residents del propi municipi (73% de 378
fluxos) i que, d’aquests, predominen els desplaçaments a fora del municipi
(221 externs, 55 interns).

2.3. Mercat de treball i població activa
La població activa de Camós és de 293 persones en edat de treballar (el 46%
de la població total, any 2001). D’aquest contingent, el nombre de població
ocupada és elevat (el 94% de la població activa) però amb diferències entre
sexes (157 homes, 119 dones).
La distribució de la població ocupada (276 habitants, any 2001) segons els
sectors econòmics és la següent: 44% serveis, 29% indústria, 18% construcció
i 10% agricultura/ramaderia. Construcció i agricultura/ramaderia superen la
mitjana comarcal (12% i 5%, respectivament).
La taxa d’atur municipal és bastant equivalent al de la comarca (4,1% respecte
3,4%, any 2003) però ha seguit una evolució a l’alça (3,3% any 2000). L’atur
afecta majoritàriament a la població femenina (7 dones i 1 home, any 2003).
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2.4. El sector primari
Prop de la meitat del territori de Camós és superfície agrària (45%: 788 ha,
any 1999), i la superfície agrària útil (400 ha) té una extensió similar al
terreny forestal (375 ha). A l’any 1989, la superfície agrària era superior (64%
del municipi: 1.131 ha) així com també el terreny forestal (684 ha) respecte la
superfície agrària útil (421 ha).
L’activitat agrària és el sector econòmic amb menys població ocupada (10,1%:
28 persones, any 2001) però el percentatge dobla al de la comarca (5,2%), ja
de per si molt superior al català (2,5%). Amb tot, en un decenni, la població
agrària del municipi s’ha reduït a la meitat (23,1%: 60 persones, any 1991).
En agricultura, hi ha una forta regressió en el nombre d’explotacions (de 63 a
36, anys 1989-1999), però no així en la superfície agrària utilitzada (de 423 a
399 ha). Per tant, les explotacions agrícoles han engrandit les seves
dimensions (de 7 a 11 ha/explotació, de mitjana).
Els conreus (369 ha, any 1999) són majoritàriament de secà (79%) i herbacis
en la pràctica totalitat (94%), destacant els cereals per gra (sobretot blat i
ordi) i els conreus farratgers.
En ramaderia, el nombre d’explotacions ha disminuït (de 53 a 33, anys 19891999) així com també la capacitat total de caps de bestiar (de 66.924 a
57.924).
En termes d’unitats ramaderes, el bestiar predominant és el boví i el porcí
(3.779 i 1.344 UR, any 1999). El bestiar boví suma 1.866 caps de diferent
aptitud i el porcí 6.973. Una dècada enrera les quantitats eren de 1.605 i
12.039 respectivament (any 1989).
En aprofitament forestal, hi ha una forta regressió en el nombre d’explotacions
(de 49 a 26, anys 1989-1999) i de la superfície forestal (de 684 a 375 ha). Més
de la meitat de les espècies arbòries no són comercials (376 ha) i cap finca
disposa d’un Pla tècnic de gestió i millora forestal.

2.5. El sector secundari
La indústria i la construcció és el sector econòmic amb més població ocupada
(46,4%: 128 persones, any 2001), juntament amb el terciari, i amb un
percentatge superior al de la comarca i al del país (42,4% i 35,6%,
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respectivament). Una dècada enrera aquest contingent de població era igual
d’important (48,5%: 126 persones, any 1991).
La indústria té el major nombre de població ocupada del sector secundari
(61,7%: 79 persones, any 2001) i compta amb poques empreses establertes al
municipi, dues del ram alimentari i una d’edició i mobles (any 2002). El risc i
impacte associat a aquestes indústries és mínim.
En la construcció, el municipi manté, amb diferències mínimes, el mateix
nombre d’ocupats (de 48 a 49, anys 1999-2001) i també d’empreses
constructores (de 9 a 10, anys 1994-2002).

2.6. El sector terciari
Els serveis és el sector econòmic amb més població ocupada (43,5%: 120
persones, any 2001), juntament amb el secundari, 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 (28,5%: 74 persones, any 1991). Aquest increment, en termes
absoluts i percentuals, és el més important respecte les altres activitats
econòmiques.
El nombre d’establiments s’ha mantingut amb poca variació (14, 20 i 18, anys
1994, 1998 i 2002) i, dins el conjunt, hi ha un clar predomini de les empreses
de serveis (67%: 12) respecte el comerç al detall (33%: 2).
En empreses de serveis, els establiments de transports/comunicació són els
més nombrosos en el municipi (9, any 2002) i la resta tenen una presència
mínima (hostaleria, serveis personals i immobles) o nul·la (comerç a l’engròs,
mediació financera i serveis a empreses). Els dos comerços al detall són de
productes químics i de comerç NCAA. Banyoles i altres municipis propers
supleixen els dèficits d’oferta comercial.
En oferta turística, l’allotjament de la modalitat residència de pagès ha
experimentat un augment d’establiments significatiu i ràpid (de 2 a 8, anys
2000-2002). El municipi no disposa de cap servei de restauració i una hípica és
el més destacable de l’oferta lúdica existent.
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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.
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
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Importància
dins el
vector*

Impacte significatiu

Bon context econòmic

1

Oferta laboral no autosuficient

1

Població ocupada majoritàriament en el sector
terciari i secundari

1

Taxa d’atur equivalent a la comarcal

1

Sector agrari: una activitat que sosté un elevat
percentatge de població ocupada

1

Disminució
ramaderes

2

de

les

explotacions

agrícoles

i

Disminució de les explotacions i de la superfície
forestal

2

El sector secundari manté el seu pes específic

1

Poca indústria
industrials

2

Augment del
municipal

i

no

sector

necessitat
serveis

en

de

zones

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
¾ 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.
¾ OFERTA LABORAL NO AUTOSUFICIENT
Camós no és autosuficient en oferta laboral: menys del 50% dels residents
treballen al municipi (índex d’autocupació del 20%, any 2001). Per sectors
econòmics, el secundari i el terciari són els més dependents de l’exterior (11%
i 19% d’autocupació) i, en canvi, en l’activitat agrària l’autosuficiència laboral
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es manté malgrat una significativa regressió (de 93% al 64%, anys 19912001).
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.

Sector terciari
Any 2001

Sector secundari

Any 1991

Sector primari

0

20

40

60

80

100

Autocupació (%)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut d’estadística de Catalunya.

¾ POBLACIÓ OCUPADA MAJORITÀRIAMENT EN EL SECTOR TERCIARI I
SECUNDARI
La distribució de la població ocupada (276 habitants, any 2001) segons els
sectors econòmics és la següent: 44% serveis, 29% indústria, 18% construcció
i 10% agricultura/ramaderia. Construcció i agricultura/ramaderia superen la
mitjana comarcal (12% i 5%, respectivament).
¾ TAXA D’ATUR EQUIVALENT A LA COMARCAL
La taxa d’atur municipal és bastant equivalent al de la comarca (4,1% respecte
3,4%, any 2003). S’ha detectat que el nombre d’aturats al municipi ha seguit
una evolució a l’alça (3,3% any 2000). La població femenina és la més
afectada per l’atur.
S’ha de tenir en compte que la població activa del municipi és de 293 persones
en edat de treballar i que a l’any 2003 hi havia 8 persones aturades, amb
aquest valors totals d’aturats, és fàcil que la taxa d’atur disminueixi o
augmenti any rere any.
¾ SECTOR AGRARI: UNA ACTIVITAT QUE SOSTÉ UN ELEVAT PERCENTATGE
DE POBLACIÓ OCUPADA
Prop de la meitat del territori de Camós és superfície agrària (45%: 788 ha,
any 1999), i la superfície agrària útil (400 ha) té una extensió similar al
terreny forestal (375 ha). L’activitat agrària és el sector econòmic amb menys
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població ocupada (10,1%: 28 persones, any 2001) però el percentatge dobla al
de la comarca (5,2%), ja de per si molt superior al català (2,5%). Amb tot, en
un decenni, la població agrària del municipi s’ha reduït a la meitat (23,1%: 60
persones, any 1991). Actualment hi ha 6 explotacions agràries en fase de
diagnosi per optar a un Contracte Territorial d’Explotació.
El nombre d’explotacions que opten al CTE és molt reduït però suficient, en
aquesta fase inicial i pilot, per 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).
¾ DISMINUCIÓ DE LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES I RAMADERES
Hi ha una forta regressió en el nombre d’explotacions (de 63 a 36, anys 19891999), però no així en la superfície agrària utilitzada (de 423 a 399 ha). Per
tant, les explotacions agrícoles han engrandit les seves dimensions (de 7 a 11
ha/explotació, de mitjana). El nombre d’explotacions ramaderes ha disminuït
(de 53 a 33, anys 1989-1999) així com també la capacitat total de caps de
bestiar (de 66.924 a 57.924).
El sector primari tradicional està en clara regressió, les petites explotacions
han anat desapareixent donant pas a explotacions més intensives.
Actualment hi ha 6 explotacions agràries en fase de diagnosi per optar a un
Contracte Territorial d’Explotació.
El nombre d’explotacions que opten al CTE és molt reduït però suficient, en
aquesta fase inicial i pilot, per 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).
¾ DISMINUCIÓ DE LES EXPLOTACIONS I DE LA SUPERFÍCIE FORESTAL
En aprofitament forestal, hi ha una forta regressió en el nombre d’explotacions
(de 49 a 26, anys 1989-1999) i de la superfície forestal (de 684 a 375 ha).
Aquesta tendència és semblant al conjunt de les comarques gironines. Si es
compara amb la totalitat de Catalunya, la regressió del municipi ha estat
percentualment més important.
¾ EL SECTOR SECUNDARI MANTÉ EL SEU PES ESPECÍFIC
La indústria i la construcció és el sector econòmic amb més població ocupada
(46,4%: 128 persones, any 2001), juntament amb el terciari, i amb un
percentatge superior al de la comarca i al del país (42,4% i 35,6%,
respectivament). La tendència en els últims deu anys ha estat a la baixa però
sempre mantenint-se com un dels sectors amb més població ocupada. Per
contra, la presència d’empreses industrials al municipi és poca (3 empreses
l’any 2003). Les empreses constructores en el període 1994-2002 no han
variat significativament (de 9 a 10, anys 1994-2002).
¾ POCA INDÚSTRIA I NO NECESSITAT DE ZONES INDUSTRIALS
En el municipi de Camós no hi ha zones industrials ja que l’activitat industrial
del municipi es concreta amb 3 activitats industrials, de les quals no presenten
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cap incidència destacada en relació a possibles impactes de caràcter sanitari o
ambiental, malgrat aquells intrínsecs a qualsevol activitat industrial. Per les
característiques del municipi i les característiques dels municipis veïns, els
quals alguns sí que tenen zones industrials, no es veu la necessitat de disposar
d’una zona industrial en el municipi.
¾ AUGMENT DEL SECTOR SERVEIS EN L’OCUPACIÓ MUNICIPAL
L’increment des sector terciari, en termes absoluts i percentuals, és el més
important que ha viscut el municipi, respecte les altres activitats econòmiques,
en els últims 10 anys. Així és el sector econòmic amb més població ocupada
(43,5%: 120 persones, any 2001), juntament amb el secundari, 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 (28,5%: 74 persones, any 1991).
El nombre d’establiments comercials s’ha mantingut amb poca variació (14, 20
i 18, anys 1994, 1998 i 2002) i, dins el conjunt, hi ha un clar predomini de les
empreses de serveis (67%: 12) respecte el comerç al detall (33%: 2). Aquesta
manca d’oferta comercial és mitiga per l’oferta comercial d’altres municipis
propers amb més capacitat comercial.
¾ LIMITADA OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPI
L’oferta turística del municipi es limita a allotjaments de la modalitat residència
cases de pagès, les quals han experimentat un augment d’establiments
significatiu (de 2 a 8, anys 2000-2002).
El fet que no hi hagi més oferta en aquests 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 que Camós no és una
població de pas, on és més fàcil l’establiment d’aquestes modalitats d’oferta
turística. Per contra, la seva naturalesa rural, pròxima a 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,
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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

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces

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
- 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
turístic

Amenaces
- 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

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.
11

Ibid
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- La majoria de desplaçaments per qüestions laborals són d’habitants de
Camós a fora del municipi
- La major oferta comercial dels municipis veïns (sobretot Banyoles) no deixa
desenvolupar aquest sector a Camós

Punts forts
- Bon context econòmic
- La taxa d’atur municipal no és elevada i amb percentatges similars a la taxa
comarcal
- L’ocupació en el sector primari de l’economia percentualment és major que la
mitjana comarcal
- Poca variació del sector secundari de l’economia en quant a població ocupada
i en nombre d’establiments
- Augmenta l’ocupació en el sector terciari (serveis i comerç al detall)

Punts Febles
- Poc control de les activitats econòmiques desenvolupades en el municipi
- En l’oferta laboral Camós és depenent d’altres municipis
- Increment en els últims anys de la taxa d’atur i l’atur afecta majoritàriament
a la població femenina
- Disminució d’explotacions del sector primari de l’economia local (agricultura,
ramaderia i explotacions forestals)

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat
¾ Dinamitzar els diferents sectors econòmics municipals.
¾ Desenvolupar polítiques per augmentar l’autocupació municipal.
¾ Disminuir la taxa d’atur, especialment la femenina.
¾ Potenciar, desenvolupar i facilitar l’oferta turística del municipi.
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SOSTENIBILITAT SOCIAL
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:
¾ 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.
¾ Moviment natural: Naixements / Defuncions (0/00). Índex que mesura
el creixement natural d’una població per a un determinat període.
¾ 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.
¾ 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
En l’aspecte demogràfic, el municipi de Camós experimenta un augment
moderat però constant de població. En les darreres dècades, el creixement
demogràfic s’atribueix únicament al saldo migratori (el balanç natural és
negatiu) i l’estructura de la població tendeix a l’envelliment. En habitatges, el
ritme de construcció és elevat, els preus per adquirir-ne s’han desorbitat, i el
tipus d’habitatge predominant és el principal però amb un augment de la
residència secundària. 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
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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
Camós té 659 habitants (any 2004) i una densitat de població de 42,1
hab./km2. Tret de curts períodes d’estancament o regressió demogràfica, el
nombre d’habitants ha crescut en el decurs del segle passat de manera
constant i moderada (464, 572 i 611, anys 1900, 1950 i 1991).
L’estructura de la població del municipi té algunes singularitats 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), 65% de 15 a 64 anys i 23% de 65 i més
edat (5 punts per sobre de la comarca i 6 del país).
En l’últim quart de segle el municipi ha capgirat la proporció de població jove i
gran (0-14 anys: 24% i >65 anys: 12%, any 1981), deixant de tenir una
estructura de població similar a la comarca.
L’índex d’envelliment actual (població gran/població jove) és superior al de la
comarca i país (1,9, 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 0,8.
El moviment natural de la població (naixements/defuncions) ha esdevingut de
signe negatiu en el decurs dels últims quinquennis (-0,3‰, -0,6‰ i -2,3‰,
períodes 1986/91, 1991/96 i 1996/01). Entre els anys 2000-2003 s’han
registrat 14 nadons i 20 difunts. En canvi, el balanç del moviment migratori
(immigrants/emigrants) cada cop es recupera més d’uns valors inicialment
negatius (-2,0‰, 3,8‰ i 7,2‰, períodes 1986/91, 1991/96 i 1996/01). En
migracions internes, entre els anys 2000-2003 s’han produït 117 altes i 101
baixes de residència, i la majoria dels nouvinguts procedeixen de la resta de la
comarca (74%) i província (18%). Les migracions exteriors són pràcticament
inexistents (0 immigrants estrangers, període 1998-2000).

12

Correspon a l’oferta addicional núm. 27

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.

127

Agenda 21 Local - Camós

Diagnosi Estratègica

Per tant, el creixement demogràfic actual s’atribueix exclusivament al saldo
migratori que contraresta el balanç natural negatiu i permet un ritme de
creixement estable i gradualment menys feble (-2,3‰, 3,1‰ i 4,9‰,
períodes 1986/91, 1991/96 i 1996/01).

2.2. Habitatges
A Camós hi ha 256 habitatges construïts (any 2001) i la gran majoria són
residències principals (74%). En canvi, els habitatges de segona residència són
minoritaris (13%) encara que han augmentat significativament (de 0 a 34
residències secundàries, anys 1981-2001). En conjunt, en el període de dues
dècades, el parc immobiliari del municipi ha incrementat en quelcom més
d’una tercera part el nombre d’habitatges (de 182 a 256, anys 1981-2001).
Bona part dels habitatges principals s’han construït a partir de la dècada dels
seixanta (80% de 190, any 2001) però sobretot durant els anys seixanta
(37%). L’estat de conservació dels habitatges és considerat bo (94%, any
2001).
El tipus d’habitatge principal predominant és el de casa unifamiliar aïllada o
aparellada (88%) i amb una superfície considerable, de 90 a 109 m2 (31% dels
habitatges) i de 110 a 129 m2 (18%; comarca: 20%, país: 8%). La propietat
és el règim de tinença imperant (84%) i per ara no es compta amb cap
habitatge de protecció oficial.
El preu mig de nova construcció és lleugerament superior a Banyoles (1.865
€/m2, any 2004) que últimament s’ha incrementat més del 150% (704 €/m2,
any 1998). En concret, les cases unifamiliars aparellades oscil·len entre els
180.000-240.000 € i les aïllades poden assolir els 300.000 €.

2.3. Salut i protecció social
Camós no disposa de cap equipament mèdic propi, tret del servei d’una
farmàcia, però recorre als recursos 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 11 famílies de
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per

problemes

de

salut

i

de

caire

El municipi pot adoptar iniciatives per a col·lectius que més ho requereixin com
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 bastant. S’ha reduït quelcom el
percentatge de persones sense titulació (de 18 al 14%: anys 1996-2001) i,
sobretot, incrementat aquelles que tenen una formació de segon grau (de 16 al
43%) i universitària (de 6 al 10%).
En educació reglada, el municipi no disposa de cap centre d’ensenyament que
atengui a la població en edat escolar obligatòria (94 alumnes, any 2004). El
32% cursen infantil, el 38% primària i el 30% secundària. Els alumnes
acudeixen a diferents centres de Porqueres i Banyoles comptant amb un servei
de transport i menjador gratuït.
En educació no reglada, Camós no ofereix cap tipus d’activitat tret de classes
privades de reforç escolar. Igual que en educació formal, la població
interessada es desplaça a Porqueres o a Banyoles.

2.5. Associacionisme i activitat cultural
*veure al Document Memòria de Participació ciutadana l’apartat d’associacionisme

Els equipaments municipals consisteixen en un pavelló polisportiu i un camp de
futbol. En oferta cultural destaquen els diferents llocs d’interès històric (vil·la
romana, esglésies), la fira mostra d’horta i artesania i les dues festes majors.
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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
Importància
dins el
vector*

Impacte significatiu

Augment moderat, però constant de població

1

L’estructura de la població tendeix a l’envelliment

2

Creixement
migratori

2

demogràfic

dependent

FRACTÀLIA, consultoria i estudis ambientals s.l.

del

saldo

Valor relatiu
dins el
conjunt
d’impactes

130

Agenda 21 Local - Camós

Diagnosi Estratègica

Augment del parc immobiliari

2

Predomini de la residència principal però significatiu
augment de la secundària

2

Dificultats d’habitatge a un cost moderat

1

Absència d’equipaments mèdics
disponibilitat de recursos propers

propis,

però

1

Desenvolupament progressiu del serveis socials

1

Bons nivells d’instrucció de la població

2

Poca o nul·la oferta en educació formal i no formal

1

Pocs equipaments
cultural pròpia

1

municipals

i

reduïda

oferta

Estat de la xarxa de carreteres i seguretat viària
correctes

2

Bons nivells de convivència ciutadana

2

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

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
¾ AUGMENT MODERAT, PERÒ CONSTANT DE POBLACIÓ
Camós té 659 habitants (any 2004) i una densitat de població de 42,1
hab./km2. Tret de curts períodes d’estancament o regressió demogràfica, el
nombre d’habitants ha crescut en el decurs del segle passat de manera
constant i moderada (464, 572 i 611, anys 1900, 1950 i 1991).
En el supòsit de seguir aquesta tendència, a mig termini la població de Camós
pot arribar als 700 habitants.
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Figura: Evolució de la població de Camós.
Període 1900 - 2004.
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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 - 2004.

¾ L’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ TENDEIX A L’ENVELLIMENT
En l’últim quart de segle el municipi ha capgirat la proporció de població jove i
gran, deixant de tenir una estructura de població similar a la comarca. La
distribució de la població per grans grups d’edats a l’actualitat és la següent:
12% de 0 a 14 anys (4 punts per sota de la comarca i 2 del país), 65% de 15 a
64 anys i 23% de 65 i més edat (5 punts per sobre de la comarca i 6 del país).
L’índex d’envelliment actual (població gran/població jove) és superior al de la
comarca i país (1,9, 1,1 i 1,2 respectivament, any 2004).
Figura: Estructura de la població per sexes i
edat. Any 1981.
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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Figura: Estructura de la població per sexes
i edat. Any 2001.
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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 0,8.
¾ CREIXEMENT DEMOGRÀFIC DEPENDENT DEL SALDO MIGRATORI
El moviment natural de la població (naixements/defuncions) ha esdevingut de
signe negatiu en el decurs dels últims quinquennis, mentre que el balanç del
moviment migratori (immigrants/emigrants) cada cop es recupera més
acceleradament d’uns valors inicialment negatius.
Per tant, el creixement demogràfic actual s’atribueix exclusivament al saldo
migratori que contraresta el balanç natural negatiu i permet un ritme de
creixement estable i gradualment menys feble.

Taula: Creixement de la població de Camós.
Període 1986 – 2001.

Període

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

1986 - 1991
1991 - 1996
1996 - 2001

-0,33
-0,63
-2,31

-1,99
3,77
7,22

-2,32
3,14
4,91

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.
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4.2.2. Habitatges
¾ AUGMENT DEL PARC IMMOBILIARI
El parc immobiliari del municipi de Camós ha incrementat en quelcom més
d’una tercera part el nombre d’habitatges (de 182 a 256) entre els anys 19812001.
Aquesta tendència a augmentar del parc immobiliari pot suposar una pressió
intensa sobre el sòl urbanitzable del municipi.

¾ PREDOMINI DE LA RESIDÈNCIA PRINCIPAL PERÒ SIGNIFICATIU AUGMENT
DE LA SECUNDÀRIA
La majoria d’habitatges del municipi de Camós són residències principals
(74%), mentre que una minoria són habitatges de segona residència (13%). Si
bé aquests últims han augmentat significativament en els últims anys (de 0 a
34 residències secundàries, anys 1981-2001).
Els habitatges de segona residència poden suposar un esforç econòmic molt alt
per als municipis pel que fa al manteniment dels serveis (aigua, recollida de
residus, etc.) que, d’altra banda, pot no veure’s compensat en tant que es
tracta de població molt fluctuant al llarg de l’any.

¾ DIFICULTATS D’HABITATGE A UN COST MODERAT
La propietat és el règim de tinença imperant (84%) i per ara no es compta
amb cap habitatge de protecció oficial. El preu mig de nova construcció és
lleugerament superior a Banyoles (1.865 €/m2, any 2004) que últimament s’ha
incrementat més del 150% (704 €/m2, any 1998). En concret, les cases
unifamiliars aparellades oscil·len entre els 180.000-240.000 € i les aïllades
poden assolir els 300.000 €.
L’increment del preu de l’habitatge, juntament amb la tipologia dels mateixos i
el règim de tinença principal pot suposar un impediment molt fort per a que la
població jove del municipi pugui independitzar-se. A partir de la recent entrada
en vigor de la nova Llei d’Urbanisme es preveu que començaran a haver-hi
habitatges de protecció oficial (reserva obligatòria d’un 20% de l’obra
realitzada).

4.2.3 Salut i protecció social
¾ ABSÈNCIA D’EQUIPAMENTS MÈDICS PROPIS, PERÒ DISPONIBILITAT DE
RECURSOS PROPERS
Camós no disposa de cap equipament mèdic propi, tret del servei d’una
farmàcia, però recorre als recursos del municipi de Banyoles (12 centres
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sanitaris, cap de l’àrea sanitària del Pla de l’Estany). Tot i això, 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.
La proximitat a Banyoles i l’accés a la qualitat dels serveis mèdics que ofereix,
la capital de la comarca, permet que l’escassa oferta sanitària que posseeix
Camós no suposi un problema.

¾ DESENVOLUPAMENT PROGRESSIU DEL SERVEIS OFERTS PER PART DEL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL PLA DE L’ESTANY - BANYOLES
Els serveis socials els centralitza el Consorci de Benestar Social Pla de l’EstanyBanyoles. L’equip d’atenció primària dels municipis ha atès, a l’any 2004,
problemes bàsicament derivats de la salut i de caire personal/familiar/social. El
municipi pot adoptar iniciatives per a col·lectius que més ho requereixin com 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.

4.2.4. Educació
¾ BONS NIVELLS D’INSTRUCCIÓ DE LA POBLACIÓ
En els darrers anys el percentatge de persones sense titulació s’ha reduït (de
18 al 14%) i, sobretot, s’ha incrementat el percentatge de població que té una
formació de segon grau (de 16 al 43%) i universitària (de 6 al 10%).
En general, els nivells d’instrucció de la població han millorat bastant al llarg
del període comprés entre els anys 1996 i 2001.

¾ POCA O NUL·LA OFERTA EN EDUCACIÓ FORMAL I NO FORMAL
En educació formal, el municipi no disposa de cap centre d’ensenyament que
atengui a la població en edat escolar obligatòria. En educació no formal, Camós
no ofereix cap tipus d’activitat tret de classes privades de reforç escolar. Els
alumnes acudeixen a diferents centres de Porqueres i Banyoles comptant amb
un servei de transport i menjador gratuït.
La proximitat a Banyoles i l’accés a la qualitat dels serveis educatius que
ofereix, la capital de la comarca, permet que l’escassa oferta educativa que
posseeix Camós no suposi un problema.

4.2.5. Associacionisme i activitat cultural
(incloure del vector A: 5.5.1 Associacions i entitats)
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¾ POCS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I REDUÏDA OFERTA CULTURAL PRÒPIA
Els equipaments municipals consisteixen en un pavelló polisportiu i un camp de
futbol. En oferta cultural destaquen els diferents llocs d’interès històric, la fira
mostra d’horta i artesania i les dues festes majors.
Aquesta manca d’oferta variada, 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
¾ ESTAT DE LA XARXA DE CARRETERES I SEGURETAT VIÀRIA CORRECTES
El municipi es troba creuat per les carreteres veïnals GIV-5147 i GIV-5146, les
quals el comuniquen amb Banyoles, Palol de Revardit, Cornellà de Terri i Santa
Maria de Camós. La xarxa general de carreteres presenta un bon estat, tot i
que s’ha detectat un cert mal l’estat de les carreteres per accedir als espais
més rurals del municipi, els quals, però, estan en procés de millora. A més a
més, en el seu tram per la població de Camós aquestes disposen de guals que
fan que els cotxes disminueixin sensiblement la velocitat.
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.

¾ 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.

¾ 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 Camós.
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4.3. Normativa vigent i grau de compliment
Marc legal europeu
Marc legal estatal
Marc legal autonòmic
-

-

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).
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.
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).
Marc legal municipal

-

4.4. Punts forts i punts febles. Oportunitats i amenaces
Oportunitats
- Augment del parc immobiliari, en tant que pot atraure nova població que
permeti ampliar els serveis i dinamitzar l’economia local
- 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
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- Alt nivell de seguretat ciutadana

Amenaces
- Creixement demogràfic dependent del saldo migratori
- L’elevat cost de l’habitatge pot ser atès per població nouvinguda però en
detriment de la població local amb recursos limitats
- La demanda d’habitatges unifamiliars pot comprometre territori i recursos
- Poca oferta cultural, dificultat per atraure visitants
- La proximitat amb Banyoles pot arribar a convertir Camós en una ciutat
dormitori – satèl·lit de la capital del Pla de l’Estany

Punts forts
- Augment moderat, però constant de la població
- Augment del parc immobiliari, en tant que pot permetre a la població local de
residir al municipi
- El tipus d’habitatge predominant és la residència principal, fet que facilita la
gestió de serveis bàsics
- Habitatges en bon estat de conservació
- Problemàtiques socials d’escàs relleu
- 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 febles
- Població que tendeix a l’envelliment
- Augment del parc immobiliari, en tant que pot suposar una pressió massa
intensa sobre el sòl urbanitzable
- Augment dels habitatges destinats a segona residència
- Manca d’habitatges de protecció oficial
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- Elevat preu de l’habitatge
- Manca de recursos sanitaris propis
- Manca de recursos educatius propis
- Pocs equipaments municipals

4.5. Objectius generals per tendir cap a la sostenibilitat
¾ Mantenir una dinàmica demogràfica positiva.
¾ Facilitar l’accés a l’habitatge a la població local.
¾ Assegurar l’accessibilitat en sanitat i educació.
¾ Millorar els equipaments i les activitats culturals.
¾ 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 consensuar i
ordenar segons preferències. Les diferents aportacions estan agrupats per
grups similars.

Taller de Camós

Relació de punts febles prioritzats:

Punts febles
- Boscos, camins i rieres brutes i en mal estat.
- Manca de condicions per què el jovent es quedi al poble: Falta habitatge i
altres serveis com una escola bressol)
- Equipaments insuficients: necessitat d’un nucli urbà, més punts de reciclatge,
necessitat d’una marquesina per esperar el bus escolar, resoldre l’excés
d’il·luminació d’alguns punts i necessitat de més arbres als carrers.
- Contaminació de les aigües superficials i subterrànies, dels pous i les fonts.
- Cal una millora dels vials de trànsit (il·luminació, senyalització, carril bici,
vianants... ) especialment per fomentar el transport en bici i a peu.
- Existència d’un desequilibri entre la pagesia i les explotacions ramaderes
(indústria).
- Mala comunicació interna del municipi.
- Manca d’informació i d’utilització d’energies renovables.

Amenaces
- No existència d’un servei de transport públic per la gent gran.
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Relació de punts forts prioritzats:

Punts forts
- Municipi tranquil amb un creixement urbanístic racional.
- Un bon paisatge lligat a un important patrimoni natural, agrícola i històric.
- Existència d’un patrimoni cultural: masies, esglésies, ermites...
- L’augment del turisme rural.
- Les festes populars
- Oferta d’equipament relativament bona: local social i el pavelló.

Oportunitats
- Ubicació estratègica del municipi: bona comunicació amb Banyoles, Girona i
fins i tot Barcelona.
- Ensenyament resolt. Tot i no tenir centres educatius al municipi existeixen
facilitats de transport i de menjador escolar.
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