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0 PREÀMBUL
L’Ajuntament de Banyoles ha iniciat el procés de revisió del planejament urbanístic vigent, cosa que
significa repensar el model de ciutat, les zones urbanes existents i les extensions previstes, així com
la relació amb el medi natural.
Un Pla urbanístic no és únicament un document tècnic i administratiu, sinó que comporta un nou marc
que regularà el desenvolupament urbà, socioeconòmic i ambiental al llarg dels propers decennis amb
una repercussió directa sobre la qualitat de vida dels seus habitants.
D’acord ambla normativa urbanística, el nou planejament ha de perseguir la utilització racional del
territori i conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels
valors paisatgístics, històrics i culturals. Així mateix, ha de garantir la qualitat de vida de les
generacions presents i futures i configurar models d’ocupació de sòl que evitin la dispersió en el
territori, considerin la rehabilitació i renovació del sòl urbà consolidat i afavoreixin la cohesió social.
Tot aquest procés de planejament cal plantejar-lo fonamentant els drets d’iniciativa, d’informació i de
participació dels ciutadans.
En aquest sentit, la revisió parteix del reconeixement de la diversitat del territori per tal d’atendre les
seves especificitats, la capacitat d’acollida d’activitats humanes i els seus límits per tal d’assolir un
equilibri entre el medi natural i el desenvolupament dels objectius socials i econòmics fixats. Així
mateix es valoren els efectes del planejament vigent, per tal de corregir les disfuncions detectades.
Altrament, s’intenta reforçar, com a cap comarcal del Pla de l’Estany, les relacions de
complementarietat amb els municipis veïns i el paper que ha de jugar en el futur en el context dels
sistemes urbans que determina el Pla territorial de les Comarques Gironines.
El propòsit del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és determinar, per a un horitzó
temporal de dos sexennis, prorrogable a un tercer, de quina forma el municipi ha de cobrir les seves
necessitats de creixement, en població, activitat econòmica i habitatges, i com ho fa en termes de
qualitat de vida, sostenibilitat social, ambiental i econòmica, i des d’una consciència clara del valor
patrimonial del seu territori i del paisatge.
En resum, la situació geogràfica del municipi, les seves característiques naturals, ambientals i
paisatgístiques, la previsió de creixement atenent el seu paper com a pol comarcal, fan necessari que
el planejament que ordena l’estructura general del municipi, les edificacions i els usos del sòl urbà,
urbanitzable i no urbanitzable siguin revisades per tal no siguin crítiques en un futur.
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MARC LEGAL DEL POUM
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal es redacta d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, per que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC), consolidat amb les
modificacions introduïdes per la Llei3/2012, del 22 de febrer, de modificació del TRLUC i per la Llei
7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
D’acord amb aquest marc jurídic de referència l’ordenació urbanística del municipi ha de perseguir:
•

La utilització racional del territori i el medi ambient.

•

Conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels
valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.

•

Garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

•

Configurar models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori i afavoreixin la
cohesió social.

•

Considerar la rehabilitació i renovació del sòl urbà i atendre la preservació i la millora dels
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals, consolidant un model de territori globalment
eficient.

•

Fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en els
processos urbanístics.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és l’instrument d’ordenació integral del territori que abasta el
terme municipal i li correspon, com a mínim:
•

Classificar el sòl amb l’establiment del règim jurídic corresponent.

•

Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament
urbanístic, d’acord amb allò establert a l’article 3 del TRLUC i que s’ha resumit al paragraf
anterior..

•

Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i
establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament.

•

Definir l’organització dels usos públics i privats sobre el territori.

•

Definir els objectius mediambientals.

•

Reservar sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública.

FORMULACIÓ DEL POUM

El POUM el formula l’ajuntament de Banyoles, que l’aprova inicialment i provisionalment.
L’aprovació definitiva correspon al conseller/a de Territori i Sostenibilitat amb l’acord de la Comissió
d’Urbanisme de Girona.
El present document d’Avanç ha comptat amb l’assistència tècnica de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, que ha redactat i coordinat els treballs conjuntament amb els serveis tècnics municipals de
l’ajuntament de Banyoles.
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DETERMINACIONS DEL POUM
Amb caràcter general les determinacions que els plans d’ordenació urbanística municipal han de
desenvolupar són:
1. Classifiquen el territori en les classes de sòl definides per la llei i en els àmbits o les superfícies que
resultin necessaris en funció dels objectius de desenvolupament i de la complexitat urbanística del
municipi.
2. Estableixen les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per a aconseguir la plena
efectivitat del règim respectiu.
3. Desenvolupen per a cada classe de sòl l’estructura general i el model del territori.
4. Determinen els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic i social
del sistema urbà que hagin d’ésser considerats per a decidir l’oportunitat i la conveniència de cada
actuació, d’acord amb els interessos públics derivats de l’imperatiu d’utilització racional del territori.
5. Incorporen previsions sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics.
6. Defineixen el sistema general d’espais lliures públics, que ha de respondre, com a mínim, a la
proporció de 20 m2 per cada 100 m2 de sostre admès pel planejament urbanístic per a ús residencial
no inclòs en cap sector de planejament urbanístic.
7. Estableixen les determinacions necessàries per assolir una mobilitat sostenible en el municipi.
8. Estableixen, per mitjà de l'agenda, quan no tenen cap programa d'actuació urbanística, les
determinacions pròpies d'aquests pel que fa a les prioritats i a les previsions temporals de l'execució
del pla d'ordenació urbanística municipal.

En el sòl urbà:
1. Apliquen les tècniques de qualificació o zonificació del sòl i de reserva o afectació d’aquest per a
sistemes urbanístics generals i locals, respectant en tot cas la proporció adequada a les necessitats
de la població.
2. Assignen usos detallats per a cada zona.
3. Regulen els paràmetres i els criteris d’harmonització formal i compositiva de les edificacions.
4. Determinen quins valors arquitectònics, arqueològics, paisatgístics i mediambientals hi han d’ésser
protegits.
5. Regulen l’ús del subsòl per fer factibles la prestació dels serveis i la implantació de les
infraestructures necessàries per a la col·lectivitat, respectant sempre els aprofitaments privats que hi
siguin compatibles.
En sòl urbà consolidat, i en els àmbits del sòl urbà no consolidat no inclosos en sectors subjectes a un
pla de millora urbana, els plans d’ordenació urbanística municipal detallen l’ordenació urbanística del
sòl, fixen els paràmetres urbanístics necessaris per a l’atorgament de llicències d’edificació i
assenyalen les alineacions.
Pel que fa a l’ordenació de volums, el pla en pot preveure una amb caràcter obligatori o diverses
alternatives. En aquest darrer supòsit, el pla pot especificar gràficament les dites alternatives, o bé
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concretar els paràmetres de l’edificació que, sense alterar l’aprofitament urbanístic de la zona o de
l’illa, admeten variació.
En sòl urbà consolidat, els plans d’ordenació urbanística municipal precisen les rasants i les
característiques i el traçat de les obres d’urbanització. En els àmbits de sòl urbà no consolidat per als
quals els plans delimitin polígons d’actuació, les obres d’urbanització i les rasants s’han de definir i
concretar mitjançant un projecte d’urbanització, que ha de comprendre totes les obres d’urbanització i
que s’ha de tramitar simultàniament amb el projecte de reparcel·lació o amb el de taxació conjunta.
En els àmbits del sòl urbà no consolidat per als quals delimitin sectors subjectes a un pla de millora
urbana, els plans d’ordenació urbanística municipal fixen els índexs d’edificabilitat bruta, les densitats,
els usos principals i compatibles, i els estàndards per a determinar les reserves mínimes per al
sistema local d’espais lliures i equipaments. Aquests sectors poden ésser físicament discontinus.
En sòl urbà consolidat, els plans d’ordenació urbanística municipal estableixen quins són els elements
d’urbanització que cal completar o acabar perquè els terrenys adquireixin la condició de solar.

En sòl urbanitzable:
En el sòl urbanitzable delimitat, els plans d’ordenació urbanística municipal concreten la delimitació
dels sectors, que poden ésser físicament discontinus, i, per a cadascun d’aquests:
1. Els índexs d’edificabilitat bruta
2. La densitat màxima, que no pot superar en cap cas els cent habitatges per hectàrea
3. Els usos principals i compatibles
4. Els estàndards que determinen les reserves mínimes per al sistema local d’espais lliures i
equipaments.
En sòl urbanitzable no delimitat, els plans d’ordenació urbanística municipal estableixen:
1. Les magnituds màximes o mínimes de les actuacions urbanístiques que hi són permeses, en funció
dels diferents usos.
2. Les intensitats màximes dels usos urbanístics.
3. Les connexions amb les infraestructures exteriors.
4. Els nivells o percentatges de sòl de cessió obligatòria i gratuïta.

En sòl no urbanitzable, els plans d’ordenació urbanística municipal:
1. Regulen cadascuna de les qualificacions possibles, en coherència amb el grau de conservació i
protecció pretesos.
2. Regulen els paràmetres bàsics de les edificacions admissibles.
3. Estableixen els llindars de noves construccions en sòl no urbanitzable.
4. Contenen, si escau, el catàleg de masies i cases rurals.
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CONTINGUTS DE L’AVANÇ DEL PLA
El present avanç de planejament està integrat pels següents documents:
I

MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ
Annex

II

Catàleg de paisatge CG
ACA
PEIN
Espais d’interès geològic
Espai fluvial
Idescat
Inventari d’equipaments
Inventari de serveis tècnics

MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ URBANÍSTICA
Annex

Refosa del planejament vigent: recull d’expedients

III MEMÒRIA D’ORDENACIÓ
Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4

Estudi socioeconòmic de necessitats d’habitatge (document provisional)
Estudi preliminar d’avaluació de la mobilitat generada
Estudi d’inundabilitat preliminar
Estudi preliminar de riscos geològics

IV PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ
V

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR

VI DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Plànols d’informació
i01

Marc territorial............................................................................................................... 1:200.000

i02

Marc comarcal................................................................................................................ 1/50 000

i03a

Ortofotomapa. Terme municipal..................................................................................... 1:10.000

i03b

Ortofotomapa. Nucli urbà.................................................................................................. 1:5.000

i04

Hipsometria. Terme municipal......................................................................................... 1:10.000

i05a

Topografia i pendents. Terme municipal........................................................................ 1:10.000

i05a

Topografia i pendents. Nucli urbà.................................................................................... 1:5.000

i06

Àrees de risc geològic (estudi preliminar)....................................................................... 1:10.000

i07

Àrees de risc d’inundabilitat (estudi preliminar)................................................................. 1:5.000

i08

Usos del sòl................................................................................................................... 1:10.000

i09
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i10
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i11a

Elements d’interès patrimonial. Terme municipal........................................................... 1:10.000

i11b

Elements d’interès patrimonial. Nucli urbà........................................................................ 1:5.000

i12
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i13

Planejament urbanístic vigent de rang superior.
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1 MARC TERRITORIAL

1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL
Banyoles se situa a l’extrem nord oriental dels Països Catalans i és la capital de la comarca del Pla de
l’Estany. Es troba a mig camí de la Costa Brava i dels Pirineus, formant un triangle de poblacions i
indrets de gran interès històric i paisatgístic. Queda a 120 km. de Barcelona i a 49 km de la frontera
amb França.
IMATGE 1.1 | Emmarcament territorial

El terme municipal de Banyoles és petit, amb una superfície de 10,89 km², i queda envoltat pels
municipis de Porqueres i Fontcoberta.
La ciutat de Banyoles està ubicada a la riba oriental de l’Estany que porta el mateix nom, sobre la
cota de 175 metres sobre el nivell del mar.
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IMATGE 1.2 | Terme municipal

Font: Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya

Població (2013) : 19.119
Comarca: Pla de l’Estany
Província: Girona
Partit Judicial: Girona
Extensió: 11,0 km²
Altitud:172 m
Densitat de població: 1.730 (hab./km²)
Atur registrat: 1.226 (Mitjanes anuals 2013)
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1.2 EL MEDI FÍSIC

1.2.1 MORFOLOGIA I RELLEU
Les Comarques Gironines s’estenen sobre uns territoris morfològicament complexos. De ponent a
llevant i de nord a sud parts del Ripollès i de l’Alt Empordà ocupen contraforts de la zona axial
pirinenca, amb alçades que van dels 2.913 m del Puigmal fins els 603 del Pení. El baix Ripollès i part
de l’alta Garrotxa es situen en l’àmbit dels relleus subpirinencs, mentre que part de la Garrotxa, el
nord de la Selva, parts del Pla de l’Estany i del Gironès cavalquen sobre la Serralada Transversal. La
resta del territori de les comarques de la Selva i del Gironès i el sud del Baix Empordà s’estén sobre
l’extrem nord del Massís català –les serralades Prelitoral i Litoral i la fossa intermèdia que les separa.
Finalment, la plana empordanesa, la de major entitat i complexitat del territori, és el marc de bona part
del Pla de l’Estany i de l’Alt i del Baix Empordà.
A la comarca del Pla de l’Estany es defineixen dues grans unitats de relleu, la serralada tranversal (4)
i el Terraprim d’Empordà, vall del Terri ( 8a)

IMATGE 1.3 | Les grans unitats geomorfològiques de Catalunya

Font: Geografia de Catalunya. Editorial AEDOS 1958

IMATGE 1.4 | Grans unitats de relleu
de les Comarques Gironioones

Font: Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

4. Serralada transversal (Camós. Pla d’Usall...)

El sector occidental del Pla de l’Estany es caracteritza pels relleus de mitja muntanya, domini de
l’alzinar muntanyenc. En les parts més elevades o obagues creixen boscos mixtos de roure martinenc
i pi roig. Les parts baixes dels vessants, ja pròximes a les planes, són ocupades per pinedes de pi
blanc, que s’alternen amb extensions més petites d’alzinar litoral. Els terrenys planers són aprofitats
per a l’agricultura, i són el lloc on s’hi ha desenvolupat els petits assentaments, en aquesta àrea
englobats majoritàriament dins el municipi de Sant Miquel de Campmajor.
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8a. Terraprim d’Empordà. Vall del Terri

Bona part del territori de la comarca del Pla de l’Estany correspon a un paisatge agroforestal, on
predominen les superfícies conreades. A les extensions boscoses el pi blanc és l’espècie dominant,
amb presència reduïda de l’alzina. L’activitat agroramadera hi manté certa importància, sobretot en
municipis petits com Vilademuls o Esponellà, mentre la plana del Terri concentra el pes demogràfic i
el gruix de l’activitat econòmica comarcals, lligats a l’eix Banyoles-Porqueres-Cornellà del Terri, que
s’allarga pel Nord fins a Serinyà i Fontcoberta.

L’estany

L’Estany és l’origen i el principal signe d’identitat del municipi de Banyoles.
L'Estany de Banyoles representa la massa d'aigua continental més gran de Catalunya, amb un gran
valor paisatgístic i mostra d'identitat col·lectiva. A nivell científic es pot considerar un llac, tot i que el
topònim oficial del lloc i el nom utilitzat pels habitants de la zona és el d’estany de Banyoles.
L’Estany administrativament està compartit entre dos municipis, Banyoles i Porqueres. Banyoles
engloba l’Estany i tots els estanyols, i tota la riba est, des del nord al sud.
L’Estany com a segon llac natural més extens de la península Ibèrica, és un llac d’origen tectònic i
càrstic. A nivell científic es defineix com un poliè format de la unió de diverses dolines produïdes per
la dissolució de les capes de guix subterrànies i el posterior enfonsament de la superfície.
Les aigües que alimenten l'Estany de forma subterrània provenen de l'Alta Garrotxa a 20 km de
distància al nord.
El relleu de l’Estany està dibuixat per 6 cubetes o grans enfonsaments, el fons d'algunes de les quals
es troba ocupat per un volum considerable de llot en suspensió, que impedeix copsar l'estructura en
embut que les caracteritza. Superficialment l’Estany té una forma allargada assimilable a un número
8.
Al fons de l'Estany de Banyoles s'hi ha localitzat fins a 13 punts sorgents principals d’aigua, que
totalitzen una alimentació subterrània d’entre 400 i 600 l/s (uns 40.000 m3 diaris d’aigua). El conjunt
d'entrades d'aigua superficial i subterrània, renoven continuadament el volum de l'Estany. El temps de
renovació total d'aquest llac és superior als 200 dies.
El darrer estudi batimètric (Moreno-Amich i García-Berthou, 1989), realitzat per ecosondació acota
l'estructura de l'Estany i defineix la seva geometria, que es resumeix en els paràmetres principals:
QUADRE 1.1 | Dades morfomètriques de l’Estany

Longitud màxima
Amplada màxima (lòbul N)
Amplada màxima (lòbul S)
Distància mínima entre voreres
Perímetre màxim mesurable
Perímetre a escala humana
Profunditat màxima Cubeta I
Profunditat màxima Cubeta III
Profunditat mitjana
Superfície
Volum
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2.150 m
775 m
725 m
237 m
9.125 m
6.650 m
47 m
130 m
14.8 m
111.79 hm2
16.12 hm2
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1.2.2 HIPSOMETRIA
A l’observar la distribució altimètrica del municipi de Banyoles es pot apreciar poca diversitat en els
accidents morfològics.
Banyoles està situada al límit més oriental del Sistema Transversal Català, al mig d’una depressió
natural que té el seu origen en la conca lacustre. Banyoles queda flanquejada al nord pels blocs
abruptes de la Mare de Déu del Món i a ponent per la serra de Rocacorba. La plana està envoltada de
serralades, excepte pel sud que s’obre la plana de Cornellà del Terri en direcció a Girona ciutat.

IMATGE 1.5 | Esquema tridimensional de les unitats fisiogràfiques a la conca del Baix Ter i unitats adjacents

Font: Pallí i Maestro, 1 992

IMATGE 1.6 | Mapa hipsomètric de la conca del Baix Ter i conques adjacents

Font: Pallí i Maestro, 1 992
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IMATGE 1.7 | Mapa hipsomètric de la conca del Baix Ter

Les trames calorejades permeten distingir amb claredat els diferents accidents geològics

IMATGE 1.8 | Nivells altitudinals
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1.2.3 CLIMATOLOGIA
Les dades utilitzades per descriure la climatologia del municipi s’han obtingut del Servei de
Meteorologia de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
El clima del Pla de l’Estany és Mediterrani de tipus Prelitoral Nord. És una comarca plujosa, amb
valors mitjans anuals que augmenten progressivament dels 700 mm als 900 mm a mesura que ens
aproximem a la Garrotxa. Les estacions plujoses són les equinoccials, mentre que l’estació seca és l’
hivern a la banda més propera a la Garrotxa i l’estiu al sector més oriental. De fet, els estius són
calorosos, amb mitjanes d’uns 23 °C a 24 ºC, i els hiverns freds, al voltant dels 7 ºC, comportant una
amplitud tèrmica anual moderada. No hi sol glaçar entre el maig i l’octubre.

IMATGE 1.9 | Precipitació mitjana anual (mm)

IMATGE 1.10 | Regim pluviomètric estacional

IMATGE 1.11 | Temperatura mitjana anual (ºC)

IMATGE 1.12 | Amplitud tèrmica anual (ºC)

El clima de Banyoles és típicament mediterrani, entre les tendències més acusades de l’atlàntica de la
Garrotxa i la més humida del Gironès. La temperatura mitjana interanual és de 15º C i la pluviositat és
força abundant, amb un índex anual que sol oscil·lar entre 700 i 900 mm, amb una mitjana anual de
815 mm.
Els vents dominants són els que bufen del nord-oest, predominants durant tot l’any, i del sud-est, més
notoris a la primavera i l’estiu i associats a la marinada. Les mitjanes mensuals pels vents que bufen
sobre Banyoles són molt moderats (entre els 0,5 i els 2 m/s), mentre que les ràfegues de vent
s’associen a vents de component nord (tramuntana i mestral especialment).
Els elements geogràfics del voltant tenen una importància bàsica en les variacions climàtiques de la
ciutat: la serralada de Rocacorba protegeix dels vents humits del sud-oest, la Mare de Déu del Mont
empara pel nord-oest i la disposició de la plana comarcal compensa i suavitza el clima.
Les dades següents han estat preses de l’estació meteorològica:

Organisme
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Altitud (m)
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XMET-SMC

482863

4662623

157

Referències
Pons, X. 1996. "Estimación de la Radiación Solar a partir de modelos digitales de elevaciones. Propuesta metodológica". A: VII Coloquio de
Geografía Cuantitativa, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Juaristi, J. i Moro, I. (eds.) Vitoria-Gasteiz.
Ninyerola, M., Pons, X., Roure, J.M. 2000. "A methodological approach of climatological modelling of air temperature and precipitation through
GIS techniques", International Journal of Climatology, 20, 1823-1841.
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1.3 HIDROLOGIA
1.3.1 XARXA HÍDRICA
L’estany de Banyoles és l’únic de Catalunya que arriba a la categoria de llac. El seu origen és mixt, ja
que es tracta de l’embut de sortida d’un sistema de circulació càrstica d’aigües –subterrània, instal·lat
damunt una gran línia de falla, la que separa el bloc enlairat del Rocacorba amb la depressió de
l’Empordà.
La seva superfície actual és de 106 Ha tot i que hi ha indicis que sofreix un procés de reducció. Al seu
voltant hi ha altres estanys més petits, d’origen més recent (el darrer es formà sobtadament el 1974
en qüestió d’hores, davant d’una masia). L’alimentació del llac és bàsicament subterrània i es
complementa amb l’aportació superficial dels torrent que hi van a parar.
A nivell hidrològic l'Estany de Banyoles i els estanyols que es troben a les seves rodalies
constitueixen l'àrea sorgent de més baixa cota del sistema hidrogeològic. La seva conca, en forma
aproximada d’amfiteatre, actua com a àrea de recepció superficial. Sis són les principals rieres que
vessen les seves aigües a l'Estany, fonamentalment pel seu marge oest, i alguns altres els recs
menors que drenen cap a aquest l'aigua d'algunes fonts, estanyols o camps de conreu. L’aigua de les
rieres i la que entra subterràniament omplen l’estany i mantenen un nivell més o menys estable. Uns
canals artificials que s'anomenen "recs", construït pels monjos benedictins de Banyoles a partir del
segle IX serveixen per desguassar l’aigua de l’Estany cap al riu Terri. A més dels recs hi ha dos
col·lectors subterranis que serveixen per buidar l’Estany en previsió de pluges intenses i eviten el seu
desbordament, i cal sumar-hi també l’aigua que s’extreu de l’estany per a consum humà. Antigament
l’Estany es buidava formant un sobreeixidor natural i inundant tota la plana de Banyoles fins a
Cornellà del Terri tal com demostren les acumulacions de travertí a subsòl de la zona.

QUADRE 1.2 | Valors mitjans anuals dels cabals de les rieres i de les sortides pels recs, mesurats en m3/dia. La diferència
entre l’aigua que entra per les rieres i la que surt pels recs, és l’aigua que entra de forma subterrània.
Rieres d’entrada

m3/dia

Recs de sortida

m3/dia

Riera de Lió
Riera de can Morgat
Riera Castellana
Riera dels Tanyers
Riera d'en Marqués
Riera del Vilar

6.700
6.650
700
325
1.025
1.025

Rec de ca n'Hort
Rec de can Teixidor
Rec Figuera d'en Xo
Rec Major
Rec de Guèmol
Extraccions per a la ciutat

100
9.300
11.300
20.500
4.300
6.000

TOTAL SORTIDES

58.500

Riera de les Tunes

1.025

Riera de la F. Pudosa

500

TOTAL ENTRADES

17.625

La Conca Lacustre és un fenomen viu des dels seus orígens que al llarg dels anys ha donat lloc a la
formació de diferents estanys i estanyols integrats en el fenomen lacustre. El darrer estanyol que
sorgí, conegut com Estanyol Nou o de Can Silet, tingué lloc ben recentment, el 12 de novembre del
1978. Els estanyols són:
-

Estanyol del Vilar.
Estanyol de la Cendra.
Estanyol Gros de Montalt.
Estanyol Petit de Montalt.
Estanyol de N’Ordis o de Cutzac.
Estanyol d’En Sisó o Vermell.
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- Estanyol Nou o de Can Silet.
Els estanyols es formen quan les aigües que circulen per l’aqüífer de calcàries es posen en contacte
amb les capes superiors de guixos que es dissolen i produeixen grans cavitats o coves d’aigua a poca
profunditat. Quan l’aqüífer disminueix el seu volum d’aigua i el terreny es col·lapsa, tenen lloc un
seguit de sobtats enfonsaments del sòl que donen lloc a la formació d’estanys i estanyols arrodonits i
de dimensions variables.
La sortida de l'aigua de l'Estany es fa, principalment, a través dels cinc recs existents. Els recs són
canals construïts que creuen tota la ciutat des de l’Estany, multiplicant-se en nombrosos ramals, fins a
desembocar al riu Terri, a la sortida del municipi.
El seus orígens es remunten a la fundació del monestir de Sant Esteve de Banyoles, l'any 812, quan
la construcció dels recs va ser una de les primeres actuacions dels habitants de la vila.
Al llarg dels anys, el traçat original dels recs ha anat canviant, incorporant nous ramals al tramat urbà
que s’han anat desviant, tapant o descobrint, segons les necessitats socials del moment.
Els recs actuals són:
-

Rec d'en Teixidor.
Rec de ca N’Hort.
Rec de la Figuera d’en Xo.
Rec Major.
Rec de Guèmol

En temps remots, l’Estany desguassava de forma natural inundant tota la plana de llevant, extenentse més enllà dels actuals límits.
Amb l’arribada dels monjos benedictins al s. IX a l’erm conegut com Baniola, s’hi van començar a
establir els primers habitants. Una de les prioritats d’aquella vila incipient era dominar i les aigües de
l’Estany i els seus aiguamolls per utilitzar-los per a l’agricultura i la indústria que començava a néixer.
La construcció dels recs suposava un costós treball físic i d’enginyeria. De mica en mica, es va
començar a bastir una mota per tal d’aixecar el nivell de l’estany un metre i conduir les aigües pels
primers recs.
Pel seu recorregut van triar els llocs més idonis que suposaven menys treball i major utilitat (calia
preveure salts, zones de regadiu i evitar possibles inundacions).
Els primers recs que es van construir van ser els d’en Teixidor i de ca n’Hort. Al segle XI es van fer els
recs de la Figuera d’en Xo i Major, per a utilitats industrials; el darrer va ser el rec de Guèmol, destinat
a activitats agrícoles, ja que s’utilitzava per al regadiu del pla de Banyoles.
Els recs servien també com a sobreeixidors naturals dels aiguamolls de l’Estany, evitant en moltes
ocasions el seu desbordament, tot drenant-los de manera natural.
L’aprofitament de l’aigua dels recs va fer palesa també la necessitat de regular el seu cabal, per evitar
tant els freqüents problemes d’inundacions com els ocasionats per un excessiu consum d’aigua.
Per poder fer aquesta regulació, es disposa de dos elements singulars: els bagants i el Límit.
La instal·lació de bagants (comportes per aturar l'aigua d'un rec i alçar el seu nivell o desviar-la)
permetia pujar el nivell de les aigües, regular el cabal i augmentar així la potència dels salts.
El límit es tracta d’una curiosa construcció, de la qual no se’n sap la data en què fou instal·lada. És un
enginyós i sorprenent element regulador de cabal que es troba situat poc abans de Can Quim del
Rec. La seva base és foradada de forma rectangular i permet el pas de l’aigua del rec Major. Les
parts inferior i superior del forat de la construcció, defineixen els nivells mínim i màxim,
respectivament, del flux d’aigua. És a dir, actuen com a límits de cabal del rec.
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Amb aquest control, cap agricultor podia augmentar ni disminuir el cabal del seu rec. El Límit també
delimitava la cota de l’Estany.

1.3.2 PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA
(PGDCFC)
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) és l’eina que determina les
accions i les mesures necessàries per a desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica del
districte de conca fluvial de Catalunya l’àmbit territorial del qual està constituït per les conques
hidrogràfiques internes de Catalunya i per les aigües subterrànies i costaneres associades.
Al municipi de Banyoles destaquen dos elements : l’estany i la capçalera del Terri.
L’estany de Banyoles és una de les masses d’aigua del DCFC que inclou zones sensibles en el marc
de la Directiva 91/271/CEE.
La capçalera del Terri fins a la confluència del Revardit és una massa d’aigua natural de la categoria
rius segons el pla de gestió del DCFC (Districte de conca fluvial de Catalunya).
El Terri neix prop de la ciutat de Banyoles de la unió de les cinc sèquies que travessen el seu nucli
urbà, canalitzades des de fa segles i aprofitades per a la indústria, que són els recs de Guèmol,
Major, de la Figuera, d’En Xo, d’En Teixidor i de Ca N’Hort.
Aquest curs neix al llac de Banyoles, d’origen càrstic, i travessa materials terciaris relativament
excavables formant un sistema de terrasses encaixades.

1.3.3 Masses d’aigua subterrània 1
IMATGE 1.13 | Massa d’aigua subterrània Banyoles

Font: ACA Fitxes
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El llac de Banyoles és important pel seu valor paisatgístic i, des del punt de vista hidrològic,
constitueix un cas particular de surgència càrstica alimentada per un aqüífer profund, les calcàries
paleògenes, que afloren a la superfície, principalment a les valls dels rius Llierca i Burró, a l’alta
Garrotxa, on capten l’aigua per filtració del riu. La formació del llac i la seva peculiar forma de vuit
responen a l’esfondrament de dues cavernes de dissolució contigües, excavades en els guixos
suprajacents a les calcàries, acumulats de manera diapírica en direcció a la falla occidental de la
depressió de l’Empordà.

QUADRE 1.3 |. Balanç de recursos naturals de les masses d’aigua subterrània del DCFC a Banyoles (hm3/any)

Entrada laterals

Total

Transferència a altres

Demanda ambiental

Sortides mar

Total

Recurs natural subterrani
disponible

Massa
8 Banyoles

Entrada riu

Codi

Sortides naturals subterrànies

Entrada pluja

Entrades naturals subterrànies

39,20

0,00

81,00

120,20

5,00

23,40

0,00

28,40

91,80
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1.4 LA VEGETACIÓ I LA FAUNA

1.4.1 FLORA
Com elements de la flora més destacables a l’àmbit d’estudi es poden anomenar els següents,
segons dades extretes de la diagnosi de l’estat del medi natural encarregada pel Consorci Alba-Ter
l’any 2000:
- El lliri groc (Iris pseudacorus), a la vora de l’estany de Banyoles.
- Vegetació gairebé reduïda a les vores de l’estany de Banyoles i d’altres estanyols: el jonc
marí (Juncus maritimus), plantatges d’aigua (Alisma plantago-aquatica), la graciola (Gratiola
officinalis) i la menta aquàtica (Mentha cervina).
A la zona hi ha dues espècies de la flora que són prioritàries en la gestió de l’espai:
- Thelypteris palustris, falguera que es troba al sector de la font del rector i és la única espècie
estrictament protegida per l'article 9 de la Llei 12/1985, espais naturals i pel decret 328/1992, pel qual
s’aprova el Pla d’espais naturals. Annex III. Espècies de flora estrictament protegides. En el Decret
172/2008 es troba llista a l’annex I que la cataloga com “espècie en perill d’extinció”. L’única població
de Catalunya es troba a Banyoles.
- Najas marina, hidròfit subaquàtic que viu entre les formacions de Charas, a l’estany no es coneix la
seva distribució però si hi és present. Llista a l’Annex II i és catalogada com a “vulnerable”.
IMATGE 1.14 | Flora

Font: Pla director urbanístic del Pla de l’Estany
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1.4.2 BOSCOS I ARBRES
Banyoles compta amb relativament poques zones boscoses, donat que es tracta d'un terme municipal
petit i molt urbanitzat. Tanmateix, els boscos que conté són els propis de la zona temperada, en tant
que boscos mediterranis.
La principal característica dels boscos mediterranis és la presència d'espècies arbòries perennifòlies
de port relativament baix (10-15 metres), amb capçades sovint esparses que permeten un important
desenvolupament de l'estrat arbustiu. Els arbres més comuns que trobem són alzines, roures i pins.
Cal destacar els boscos i arbres següents:
-

Bosc de Can Puig, grup de roures barrejats amb algunes alzines i també pins de llei i bords
que creixen en un sòl de travertí. Els arbres de Can Puig són força grans; alguns roures
passen dels 2 metres de volta. Diversos roures i alzines són bessons, és a dir, que d'una
mateixa rabassa aixequen dues soques. D'aquests, hi ha dos roures que destaquen per
damunt dels altres. El més corpulent fa 4,60 metres de volta a la rabassa. Les besses fan
2,08 i 2,60. L'altura és de 19 i la brancada fa un diàmetre de 15.

-

Bosc dels casalots, bosc residual d'alzines i roures. En aquest espai hi trobem situat el Roure
Gros dels Casalots, un dels arbres més grans de la comarca, de 3,36 metres de
circumferència.

-

Puig de Sant Martirià. En el puig hi destaca el Roure d’en Teixidor del Terme. Es tracta d’un
arbre airós, de 15 metres d’alçada, 17 de brancada i 2,95 metres de volta.

1.4.3 FAUNA
D’entre la fauna hi destaquen les nàiades, com Unio (elongatulus) aleroni, un endemisme català
present a diferents conques fluvials i Psilunio (littoralis) subreniformis de l’Estany de Banyoles. La
tortugueta Triops cancriformis és un característic crustaci de les basses temporànies a les unitats de
l’Estany de Banyoles i Plana de l’Empordà.
A l'estany temporal anomenat "clot d'Espolla", que serveix de sobreeixidor en èpoques de fortes i
continues pluges, es pot trobar una de les espècies més singulars de Catalunya: els petit crustacis
anomenats triops.
Els vertebrats i invertebrats estrictament lligats als ambients aquàtics de Banyoles són:
- Rèptils: Tortuga d’estany (Emys orbicularis), Annex I, II; Tortuga de rierol (Mauremys leprosa),
Annex I, II
- Peixos: Barb de muntanya (Barbus meridionalis), Annex I Invertebrats: Odonat (Oxygastra
curtisii), Annex I, II; Nàiade, Unio elongatulus, Annex V
- Amfibis: Tritó (Triturus marmoratus), Annex II; Granota pintada (Discoglossus pictus), Annex
II; - Tòtil (Alytes obstetricans) , Annex II; Gripau d’asperons (Pelobates cultripes) , Annex II;
Gripau corredor Corredor (Bufo calamita) , Annex II; Reineta (Hyla meridionalis) , Annex II.
- Mamífers : Totes les espècies de rats-penats de l’Annex II; llúdriga (Lutra lutra), Annex II.
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1.4.4 HÀBITATS

QUADRE 1.3 | Llista dels hàbitats d’interès comunitari present a l’àmbit de l’estany.
Codi

Categoria

Nom de l’hàbitat
Aigües estagnants oligomesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de
carofícies
Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments
submersos d’espigues d’aigua (Potamion)

3140*

No Prioritari

3150*

No Prioritari

6220*

Prioritari

Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)

6420

No Prioritari

Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del MolinioHoloschoenion

6510

No Prioritari

Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion)

7210*

Prioritari

Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus)

91E0*

Prioritari

Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)

92A0*

No Prioritari

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

9340

No Prioritari

Alzinars i carrascars

3140*

No Prioritari

Aigües estagnants oligomesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de
carofícies

Font:: projecte per a la preservació i restauració dels hàbitats i especies d’interès especial a l’estany de Banyoles

IMATGE 1.15 | HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI
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1.5 GEOLOGIA
A nivell geològic la zona lacustre de l’estany conté el registre més complert de la història geològica
quaternària del nord-est peninsular. Constitueix un dels pocs exemples mundials que permeten
analitzar els processos de sedimentació actuals relacionats amb la dinàmica lacustre i aplicar-ho a
dipòsits antics dins la mateixa zona. També constitueix un dels millors exemples de carst actiu i el seu
impacte en la utilització del sòl.
Els afloraments geològics pleistocens han proporcionat una fauna de mamífers fòssils molt variada
que estan perfectament conservats i exposats al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. És per
tot això que aquesta geozona (zona d’interès geològic definida per la Generalitat de Catalunya) es
pot considerar com una de les millors aproximacions al coneixement del Quaternari a Catalunya.

IMATGE 1.16

Al voltant de l‘estany de Banyoles hi ha petits escarpaments relacionats amb la presència de
travertins. També s‘observa l‘aparició de dolines als voltants de Banyoles.

IMATGE 1.17
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L’aparició de materials solubles (guixos) de la formació Beuda al substrat de la zona del llac de
Banyoles implica que el mateix llac i les aigües del riu Terri (que sorgeix del llac) i d’altres torrents o
rieres adjacents presenten continguts en sulfats més elevats del normal.
Precisament el fet que les aigües del llac de Banyoles i dels torrents de la zona tinguin un alt
contingut en sulfats confirmen la teoria de l’origen càrstic del llac. S’han obtingut mostres amb
contingut en sulfats de fins a 0,1 g/l (Julià, 1980).
Al sud de l‘estany de Banyoles es varen realitzar uns pous on, per sota de 10 metres de profunditat,
s’han trobat aigües sulfhídriques no aptes per al consum.

IMATGE 1.18 | DIPÒSITS MINERALS DEL PEFCBT (Conca del Baix Ter)

Font: ACA, juny 2003

IMATGE 1.19 | UNITATS FISIOGRÀFIQUES
Conca del baix Ter
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D’altra banda, cal fer un apunt sobre el riu Terri, afluent del riu Ter, que circula pels terrenys de
morfologia més o menys plans que s’extenen des del llac de Banyoles fins al riu Ter.
Dintre de la conca del Terri tenen força importància, en quant a extensió, els dipòsits de travertins que
es desenvolupen en la capçalera en el municipi de Banyoles.
Els dipòsits de travertins detrítics massius que poden contenir nivells de travertins laminars conformen
la plana inclinada que es desenvolupa entre Banyoles i Cornellà de Terri, anomenada plans de Mata i
de la Formiga. El gruix del dipòsit va dels 40 m fins a desaparèixer lateralment. Aquest dipòsits
representen el rebliment de la paleomorfologia del substrat pliocè continental i eocè i s’interpreten
com el resultat sedimentari d’un medi fluvial procedent de les aigües de desguàs de l’estany de
Banyoles cap al SE. Em aquests travertins es trobà una mandíbula humana atribuïda a un homo
neandertal.
Seguint la seqüència litoestratigràfica trobem calcàries travertíniques laminars que s’interpreten com
travertins de tipus escullós que es produïren pel vessament laminar dels excedents d’aigua de
l’estany. Aquesta unitat constitueix un dic d’acreció que ha permès la pujada progressiva de les
aigües del llac. Aquest dipòsit es localitza just en el subsòl de la població de Banyoles i la seva
potència és de l’ordre dels 10 m, Plistocè Superior.
IMATGE 1.20
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1.6 USOS DEL SÒL
Els conreus són la primera coberta per ordre d'abundància, representen prop del 50%. La proporció de
matollars és baixa. Tant els prats i herbassars com l'improductiu natural, són escassos. L'improductiu
artificial, que passa del 30% és el segon tipus de coberta per ordre d'abundància.
La major part de la superfície té un pendent inferior al 20% la qual cosa representa una elevada superfície
de sòls potencialment aptes pel conreu. A les zones més planeres hi ha conreus, zones urbanes i aigües
continentals.
Al Quadre 1.4 es donen els valors en percentatge respecte a la superfície del municipi.

QUADRE 1.4 | COBERTES DEL SÒL
Percentatge respecte a la superfície del municipi
Bosc
Dens

Clar

9,42

0,00

Matollars

0,90

Prats

1,86

Altres

0,00

Improductiu
Natural

Artificial

9,69

30,04

Conreus

TOTAL
(ha)

48,09

1.089,00

Font: MCSC

IMATGE 1.20 | COBERTES DEL SÒL

Font: HTTP://www.opengis.uab.cat/wms/MCS/index.htm
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
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PLA DE REGADIUS

IMATGE 1.21 | PLA DE REGADIUS

IMATGE 1.22 | PLA DE REGADIUS
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1.7 PAISATGE
Banyoles fora part de la Plana del Terri, àrea de superfície reduïda caracteritzada pel predomini
d’extensions de caire agrari. En aquesta zona la presència de granges porcines és important així com
l’extensió de conreus cerealístics de secà. El paisatge és homogeni tot i que format per finques
agrícoles de petita extensió amb marges naturals entre els camps de conreu. Tota aquesta unitat
s’estructura al llarg del riu Terri i s’estén fins a la seva desembocadura al Ter. En aquesta zona hi té
un pes important el complex urbanitzat de Banyoles2.

IMATGE 1.23 | CATÀLEG DEL PAISATGE DE LES COMARQUES GIRONINES

Banyoles s’estructura al voltant de l’estany homònim, convertit en el símbol de la ciutat, el paisatge
del qual –amb l’aigua blava i les «pesqueres» perimetrals-, recrea la imatge que tothom coneix de
Banyoles. El centre històric, situat al voltant del monestir benedictí, compta amb importants
enclavaments que defineixen el paisatge urbà de Banyoles, com ara la plaça Major o el mateix
monestir de Sant Esteve. El creixement urbà ha arribat fins a la riba de l’estany i seguint els eixos
viaris, que arriba a formar un continu urbà que enllaça amb Mata, municipi de Porqueres, situat al sud
seguint la carretera C-150a.

1.7.1 ESPAIS AGRÍCOLES SINGULARS
Destaquen diversos espais agrícoles per la seva singularitat, no només per la seva funció de
conservació de grans espais agrícoles d’un marcat valor històric i productiu, o per ser bons
connectors paisatgístics, sinó també per la tipologia del cultiu, l’estructura de les parcel·les i la seva
forma i extensió. Són els següents:
- Pla de Martís: Zona de conreu situada al nord de Banyoles, que es caracteritza per ser una
àrea gran, de parcel·les de mida mitjana i petita, compacta i plana, amb uns límits clarament
definits per boscos aciculifolis i sense la presència de grans construccions ni d’infraestructures,
tret del límit sud, on hi creua la carretera C-66.
- Estany de Banyoles: Conjunt d’espais agrícoles disposats a l’oest de l’estany de Banyoles,
encaixonats entre l’estany i la serra de Sant Patllari i intercalats amb petits estanyols.
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1.7.2 ACCÉS ARBRAT
Al terme municipal trobem un accés arbrat al nord del nucli que cal considerar com a element de
paisatge.
Des del seu origen al segle XIX, l’arbrat a les entrades de pobles i ciutats s’ha considerat un element
patrimonial important per les diverses funcions que ha desenvolupat per la població, com generar
ombra als viatgers, servir de guia en la nit o amb boira, protegir els vianants davant les inclemències
meteorològiques o consolidar les vies de comunicació, ha servit també per l’explotació silvícola dels
arbres que les conformaven, i per projectar noves avingudes i bulevards de passeig per l’oci i el
gaudi. Aquestes fileres exerceixen, en alguna ocasió, una funció ecològica important perquè
funcionen com a nexes d’unió entre espais verds urbans i els espais naturals del seu voltant.
Una altra de les característiques que defineix les fileres arbrades històriques és que, des del seu
origen, han esdevingut les línies directores dels nous creixements urbans i han acompanyat els eixos
principals de projecció dels nuclis, constituint veritables artèries verdes que emmarquen el paisatge,
en subratllen els punts d’interès i defineixen i anuncien les entrades als nuclis urbans.

1.7.3 CONREUS DE REGADIU D’ORIGEN HISTÒRIC
Actualment, la principal zona d’hortes que es manté a la ciutat es troba a la zona de sota Monestir. Es
tracta d’un important patrimoni històric i natural a mantenir, en tant que exemple del sistema
tradicional de reg de l’horta banyolina.
D’entre els principals productes de l’horta banyolina cal destacar els llegums i les hortalisses i,
sobretot, per la fama que van tenir, el cànem i els alls.
La simplicitat i l’eficàcia del sistema de reg fa que aquest hagi perdurat fins a l’actualitat sense patir
canvis importants. La xarxa de recs permet l’accés de l’aigua a pràcticament qualsevol lloc. Només la
posició dels bagants, més o menys aixecats, pot barrar el pas de l’aigua o deixar-li via lliure cap a
l’horta.
Conjuntament amb les hortes que encara es conserven, alguns trams dels recs constitueixen unes
peculiars zones verdes distintives de Banyoles que creen paisatges verds dins la ciutat, amb
presència d’aigua.
Actualment, s’entenen els dits verds com a xarxes o vies de connexió ecològica entre espais naturals
dins el territori urbà. Aquestes dits verds s’aprofiten com a vies de connexió per fomentar la mobilitat
sostenible, a peu o en bicicleta.
L’existència a Banyoles dels recs de sortida de l’Estany compleix a la perfecció aquesta funció
connectora i de zona verda d’interès natural i paisatgístic.
Dins l’àmbit urbà es conserven restes o empremtes d’un singular patrimoni industrial generat per
l’activitat humana entorn de l’aprofitament de l’aigua dels recs.
Es tracta de pròsperes indústries (basades en els teixits, el paper, la farga, la farina, el cànem i l’adob
de pells), de les quals avui en resten exemples com els edificis de la Llotja del Tint, Cal Moliner o la
Farga d’Aram, entre d’altres.
El relleu del terreny i la hidrologia determinaven l’emplaçament d’aquestes indústries que aprofitaven
tant el pas de l’aigua com els salts d’aigua que formaven els recs al llarg dels diferents ramals com a
força hidràulica per a moure les màquines.
La instal·lació a Banyoles d’indústries que aprofitaven la força motiu dels recs arrenca de l’època
medieval. Els primers molins ja són citats l’any 1017. Durant el gran floreixement industrial del segle
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XIII es van posar en funcionament gran quantitats de molins farines i fàbriques de pells adobades i de
teixits; per això, hi ha referències de molins blanquers des del segle XII.
Es tracta d’un conjunt patrimonial de gran valor per a la història de la ciutat i que ens explica el lligam
d’aquesta amb la utilització industrial de l’aigua de l’Estany que s'ha fet a Banyoles.
Els recs de sortida de l’Estany s’endinsen en el tramat de la ciutat, ramificant-se en molts ramals.
Històricament, s’han anat tapant per donar prioritat al creixement urbà de la ciutat. En l’actualitat, la
necessitat de retrobar el fet natural i estètic que ofereix l’Estany porta a entendre els recs i els seus
ramals com a factors a descobrir en el seu pas urbà. Per això, mica a mica, s’estan descobrint els
recs, entenent-los com elements patrimonials propis d’enorme interès.
La recuperació i descoberta dins la ciutat de la xarxa de recs no és més que un retrobament dels
orígens de la raó d’ésser de Banyoles.
Segurament, el primer aprofitament de les aigües dels recs va ser per regar les nombroses hortes
que, encara avui, hi ha al voltant d’aquests.

1.7.4 EIXOS VIARIS HISTÒRICS
Els eixos de comunicació esdevenen claus alhora de configurar el paisatge, la història i el vincle
cultural d’un territori. Moltes carreteres comarcals i locals segueixen el trajecte de corredors naturals
d’arrel històrica, que amb el pas del temps s’han anat adaptant als nous sistemes de transport que
havien de transitar-hi, però conserven, en la seva majoria, el traçat original i trajectòries semblants,
així com elements arquitectònics d’elevat valor patrimonial.
Al terme municipal de Banyoles són les següents:
- GI-513 (Banyoles- Orriols)
- GIV-5132 (Banyoles- Galliners)
- GI-524 (Banyoles- Santa Pau- Olot)

1.7.5 ITINERARIS RELLEVANTS
Una de les activitats tradicionalment lligades al gaudi del paisatge és el passeig i l’excursionisme,
d’aquí que el cal recollir el conjunt d’itineraris i miradors rellevants, que travessen els paisatges més
representatius.
Destaquen els següents:
- Itinerari de Girona a Ulldeter per Banyoles
- Itinerari rodat de Banyoles a Esponellà
- Itinerari no rodat de l’ Estany de Banyoles - les Estunes
- El passeig amb plàtans que recorre el cantó més proper a la ciutat de l’estany des del paratge
dels desmais fins a la Draga. És la zona on es van construir les pesqueres, que faciliten
l’esbarjo, i les instal·lacions públiques més adequades per al bany. Des d’aquest costat,
l’estany ofereix la seva imatge més coneguda: les corbes suaus de les muntanyes, la vegetació
fins arran de l’aigua, els desmais, l’església romànica de Santa Maria de Porqueres, les
barques dels remers...
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IMATGE 1.24 | CATÀLEG DEL PAISATGE DE LES COMARQUES GIRONINES

Font: Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines

1.7.6 LA REPRESENTACIÓ ARTÍSTICA DELS PAISATGES DE BANYOLES
Frederic Coromines, a la poesia «El mirador del Centre» (1975), ofereix una descripció del paisatge
de Banyoles:
«Ençà, el verd abrigall d’uns rierols,
boscatges inconcrets, Morgat, Porqueres-,
lluny, la cruïlla i el turó d’Orriols,
el Montgrí, les Gavarres, les Alberes,
Verge del Mont, guixera de Maià,
coll de Banyuls, Begur i el mar de Roses
a l’abast hom diria de la màNoms entranyables, tants noms, tantes coses,
que els cinc sentits i el cor i el pensament
-remor dins del silenci del paratge esdevenen
panteix i encantament
d’un llac molt blau del blau que té el celatge.
I malgrat les ventades de tardor,
que endureixen la teva fesomia,
com lliga l’esperit l’alt Mirador,
guarda i ull de l’estricta Banyolia,
de l’Empordà, Garrotxa i Gironès;
tres comarques, tres noms, collar de gala
¿quina núvia tindrà més ric adreç?
de mont i riu i gorg i mar i cala.»
(Coromines, 1975)

A Josep Pla li va cridar l’atenció la plaça porxada de Banyoles, la qual descriu magistralment en un
paràgraf de l’obra Un petit món dels Pirineus:
«La plaça porticada de Banyoles -que en definitiva s’ha mantingut intacta- és una meravella. Jo
n’estic enamorat. Em sembla que és una de les poques coses acabades, urbanísticament parlant,
d’aquest bisbat. En aquests rodals, de paisatge tan prodigiós, tot és inacabat, anàrquic,
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angoixosament frustrat, d’un desordre extern corresponent a la mentalitat humana. A Banyoles us
trobeu amb aquesta plaça. Si jo pogués, hi viuria -i exactament hi passaria una gran part del dia i de
la nit en aquesta plaça. Em faria el mateix efecte que si visqués a Itàlia -quan estaria cansat de la
fonda o dels cafès, passejaria per sota els arcs. Veure el món exterior a través d’aquests arcs és més
normatiu que el desori de la Universitat. Demanaria a l’autoritat municipal de torn que posés al mig de
la plaça un raig d’aigua que ens recordés el color de les fulles d’aulina i de roure alternat amb el color
dels faigs que es veuen al cor de la Garrotxa. Voltats de bancs i caixes d’estalvis i de botigues,
aquests colors sonarien a Banyoles una compensació que explicaria el seu esperit d’una manera prou
aproximada.» (Pla, 1974).
Manuel Pigem Ras és un dels pintors nascuts a Banyoles que més temps ha dedicat a representar
pictòricament els paisatges de l’entorn del llac. Precisament en aquest Paisatge deixa una mostra del
seu estil.
IMATGE 1.25

1.7.7 DEBILITATS
L’emergència en les últimes dècades d’entrades i sortides als nuclis urbans amb paisatges banals i
sense coherència estètica, convertides en vies que sovint serveixen d’aparador comercial i d’oferta de
serveis, destinats sobretot als conductors. Al mateix temps, la via pública d’aquestes entrades sol
presentar uns acabats de mala qualitat, ja sigui en relació amb el mobiliari urbà, les voreres, o la
caòtica disposició en l’espai d’artefactes diversos com ara fanals i semàfors, pals de suport del
cablejat del telèfon, pals i torres d’esteses elèctriques, etc. Aquesta tendència es manifesta en
general més significativament a l’entrada del nucli urbà de Banyoles per Mata.
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2 ÀEES VULNERABLES I CAPACITAT DEL TERRITORI

2.1 ÀREES DE RISC

2.1.1 INUNDABILITAT
IMATGE 2.1 | ÀREES INUNDABLES

Font: Pla director urbanístic del Pla de l ‘estany

Planificació de l'espai fluvial de les conques del baix Ter PEFCBT3

L’objecte de la PEFCBT és la planificació d'actuacions i la zonificació de l'espai fluvial de la conca del
baix Ter a partir del coneixement holístic (caracteritzat i diagnosticat), principalment des de tres
vessants: dinàmica fluvial, inundabilitat i ambiental.
Els estudis tècnics de base de planificació de l'espai fluvial de la conca del baix Ter, iniciats l'any
2003, es van acabar el 2005. L'aprovació del Pla de l’espai fluvial de la conca del baix Ter està en
fase de tramitació.
L'anunci d'informació pública es va publicar al DOGC núm. 5284, de 23 de desembre del 2008, pàg.
93883.
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Llistat d’actuacions previstes per l’ACA en el Document de la Planificació de l'espai fluvial de la conca
del Baix Ter. http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/pefbter/index.htm

El Terri des de Banyoles fins a la
confluència amb el Ter

111G003

Gestió Proposta
compartida
d'actuació

ZF Zonificació

Recuperació i preservació
de la Zona Fluvial del riu
Terri

Tram 2,8 km del riu Terri comprès
entre les obres de fàbrica de
l'Avinguda de la Farga i la ctra. Des
de la C-150 al nucli de Borgonyà.

111O003

Obra Proposta
compartida
d'actuació

Modificació de la llera
Reduir els riscos
d'inundació

Augmentar la capacitat
hidràulica de la llera del riu
Terri

Passos amb elevat perill d'inundació
a la conca el Terri

111G009

Gestió
Recomanació
d'actuació

Senyalització de
zones perilloses
Mesures generals

Senyalització d'estructures
inundables

PEIN del llac de Banyoles

111G001

Gestió
Recomanació
d'actuació

Protecció d'espais
naturals Mesures
específiques

Pont del camí dels casalots des de
la C-150a, a Banyoles

111O004

Obra
Recomanació
d'actuació

Ponts Remodelació
d'estructures

Terme municipal de Banyoles

111G017

Gestió
Recomanació
d'actuació

Elaboració de plans o
programes Informació
i concienciació

Recs sobreixidors del costat sud-est
de l'estany de Banyoles

111G004

Elaboració de plans o
programes Informació
i concienciació

El Terri des de Banyoles fins a la
confluència amb el Ter

111G013

El Terri des de Banyoles fins a la
confluència amb el Ter

111G012

Gestió Proposta
compartida
d'actuació
Gestió Proposta
compartida
d'actuació
Gestió Proposta
compartida
d'actuació

ZI Zonificació

SH Zonificació

Declaració del Parc
Natural de l'Estany de
Banyoles i redacció del pla
especial
Augment de la capacitat
hidràulica del pont del
camí dels Casalots
Aprovar i difondre el Pla
d’Actuació Municipal
(PAM) per inundacions de
Banyoles
Redactar un pla de gestió
del sistema de desguàs de
l'Estany
Recuperació i preservació
de la Zona Inundable del
riu Terri
Recuperació i preservació
del Sistema Hídric del riu
Terri

2.1.2 RISCOS GEOLÒGICS

IMATGE 2.2 | ÀREES DE RISC GEOLÒGIC

Font: Pla director urbanístic del Pla de l ‘estany
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2.1.3 INCENDIS FORESTALS
El municipi de Banyoles està catalogat per un risc baix d’incendi forestal.

IMATGE 2.3 | MAPA DE PERILL

IMATGE 2.4 | MAPA DE COMBUSTIBLES FORESTALS
elaborat pel Centre de Recerca Ecològica i Forestal (CREAF)

Font: Pla director urbanístic del Pla de l‘Estany
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2.2 CAPACITAT DEL TERRITORI

2.2.1 VULNERABILITAT DEL MEDI HIDROGEOLOGIC
S’assigna un valor mig i alt a l’impacte potencial qualitatiu de l’aqüífer corresponent a la massa
d’aigua subterrània de Banyoles. L’atribució d’una vulnerabilitat moderada i elevada dels aqüífers ve
donada per les característiques intrínseques del propi aqüífer amb relació als seus paràmetres
atenent especialment la tipologia dels aqüífers lliures o semiconfinats multicapa, la bona interconnexió
hidràulica, l’establiment de relacions de càrrega i descàrrega, i la notable proximitat a les aigües
superficials, així com la relació entre pressió i impactes existents i observats. Les pressions
antròpiques sobre el sistema hidrogeològic provenen de focus difusos de magnitud alta als nuclis
urbans i àrees industrials i de serveis, i de zones amb activitat agrícola i ramadera.
Es constata la presència de concentracions altes, tot i que en regressió, de nivells de nitrats, alhora a
la massa d’aigua de Banyoles es detecta la concentració puntual i localment alta de nitrats en aigües
subterrànies de les unitats aqüíferes més superficials de la massa, sobretot en pous oberts i mal
protegits. Els valors anòmals de la concentració de nitrats estan lligats a l’existència d’efluents urbans
i/o agrícoles/ramaders.
Aquestes pressions, impactes i la mateixa vulnerabilitat física del medi hidrogeològic representen,
doncs, un risc alt d’afectació al sistema, i per tant els aqüífers mereixen una protecció decidida davant
dels usos i les activitats que manté el territori, i sobretot és important definir els que pot assumir i
projectar d’acord amb les seves capacitats.
IMATGE 2.5

Font: Pla director urbanístic del Pla de l‘Estany
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2.2.2 CAPACITAT ACÚSTICA

La il·luminació nocturna exterior és molt útil, però en excés comporta problemes al medi ambient. És
important col·locar i utiCAPACITAT ACÚSTICA

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit
d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen el nivell d'immissió màxim
permès a cada zona durant un període de temps determinat, i, per tant, la qualitat acústica del
territori.
Tots els ajuntaments han d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a disposició de
la població.
Els mapes de capacitat acústica s'han d'elaborar i representar, seguint els criteris que estableix el
Decret 245/2005. El Departament de Medi Ambient i Habitatge té, a disposició de tots els municipis,
en format digital, les propostes dels mapes de capacitat acústica de totes les poblacions de
Catalunya. Els ajuntaments poden demanar el seu mapa de capacitat acústica al consell comarcal
que correspongui o a la Direcció General de Qualitat Ambiental. Aquestes propostes poden servir de
base per elaborar els mapes definitius.
Aquestes zones poden incorporar els valors límit dels usos del sòl. Els mapes, en funció de les
característiques del municipi, poden incorporar ZEPQA, ZARE i Zones de soroll.
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3 XARXA DE COMUNICACIONS I MOBILITAT

3.1 VIALITAT

3.1.1 EMMARCAMENT TERRITORIAL
La vialitat s’estructura principalment amb l’autovia C-66 que enllaça amb l’autopista A-7 (de Barcelona
a França) i amb la N-II al terme de Sant Julià de Ramis.
L’eix gironès, Pla de l’Estany- Garrotxa és la connexió del sistema urbà de Girona amb l’Eix Pirinenc a
l’alçada de Besalú, a través de la comarca del Pla de l’Estany. Suposa per tant la principal connexió
entre Olot i Girona passant per Banyoles. Un cop completat el tram Banyoles -Besalú, la via restarà
en la seva totalitat com a preferent de doble calçada.
Vies estructurants primàries
Vies estructurants secundàries
Vies integrades

C-66 Besalú- Girona
GIP-5121 Banyoles -Navata
GI-524 Olot- Banyoles
GI-513 Banyoles- Orriols
IMATGE 3.1

Font: Pla territorial de les Comarques Gironines

Taula de distàncies
-

De Tarragona a Banyoles: 217 Km.
De Barcelona a Banyoles: 120 km.
De Girona a Banyoles: 22 km.
De Lleida a Banyoles: 276 km.
De França a Banyoles: 49 km.
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- De Figueres a Banyoles: 35 km.
- D’Olot a Banyoles: 39 km.

3.1.2 PREVISIONS: Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC)
Actuacions previstes a la xarxa viària d’acord amb el PITC
El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC), pel que afecta a l’àmbit de Comarques
Gironines planteja la xarxa bàsica futura:
• Reforçant els corredors existents (amb condicionaments i desdoblaments).
• Creant noves variants als principals eixos que millorin la mobilitat global, tant la de pas com la
interna.
• Creant un nou corredor que millori l’accessibilitat a la Selva Marítima, no només des del Maresme
sinó també des de la resta de les Comarques Gironines per l’A-2.
En aquesta sentit, el PITC recull una sèrie d’actuacions de millora de la xarxa viària bàsica de les
Comarques Gironines. Aquestes actuacions estan programades en dues fases. La primera i més
prioritària, amb l’obra acabada o en curs el 2016. Les actuacions de la segona fase, més enllà de
2016, queden sotmeses a un procés d’avaluació ambiental previ que determinarà la seva necessitat
de programació, avançant-ne o excloent-ne l’execució.
Pel que fa al terme municipal de Banyoles es preveu el desdoblament de la C-66 Girona Besalú, amb
un sub- tram de nou traçat al nord de Banyoles, i la millora de la comunicació Banyoles -Figueres per
Esponella i Crespià.
IMATGE 3.2

Font: Pla territorial de les Comarques Gironines
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3.1.3 XARXA VIÀRIA URBANA
L’autovia C-66 que passa pel nord-est molt a prop del nucli urbà, constitueix el gran eix de caràcter
territorial que absorbeix el trànsit Girona-Olot.
IMATGE 3.3 | Xarxa viària estructurant

Font: Elaboració pròpia 2013

A partir de l’autovia, hi ha quatre accessos al nucli urbà de Banyoles.
1_ L’accés-sud empalma amb l’autovia al Pont-xetmar al terme municipal de Cornellà del
Terri i es perllonga per l’antiga carretera C-150a pel terme municipal de Mata, entrant a la
ciutat pel sud-est (carrer de Mata). L’objectiu és que es converteixi en una via cívica que
enllaça els tres principals nuclis de població de la comarca: - Banyoles-Mata- Cornellà del
Terri
2_ L’accés-centre penetra al teixit urbà per l’avinguda de la Farga, fins a la plaça dels Països
Catalans, on s’interseca amb l’antiga travessia i amb el Passeig Mossèn Lluís Constants que
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constitueix un altre eix estructurant de la xarxa urbana atès que connecta amb la xarxa
comarcal en direcció Mieres. La plaça dels Països Catalans, a banda de ser un punt crucial
per la connectivitat, és el centre de gravetat del sistema urbà Banyoles-Mata. Recolzant-se
sobre l’antiga carretera i sobre l’avinguda, s’hi ha desenvolupat grans superfícies comercials.
L’accés Banyoles-centre es produeix en la intersecció amb la carretera local de Vilavenut que
creua el barri de Can Puig i l’àmbit d’estudi entrant al centre pel casc antic, al sud del
monestir. El desenvolupament de l’àmbit de les hortes permetria la seva connexió amb els
carrers del Pare Claret-Abat Bonitus-Jaume Butinyà fins al passeig de Mossèn Lluís
Constants donant continuïtat a un eix estructurant del trànsit en sentit NE-SO.
3_ Entre Banyoles-centre i Banyoles-nord hi ha un altra accés que entra pel barri de la
Canaleta.
4_ L’accés -nord connecta amb el barri de Mas Palau
5_ Un cinquè accés molt més allunyat del nucli es produeix al sud de Serinyà a traves de la
carretera local C-150a que bordeja l’estany i passant pel veïnat de Lió entra a Banyoles pel
nord, vorejant el Parc de la Draga.
QUADRE 3.1 | XARXA DE CARRETERES
XARXA DE CARRETERES
XARXA BÀSICA
XARXA COMARCAL

C-66
C-150a
GIP-5121
GIP-524

XARXA LOCAL

Girona-Olot
Girona / Figueres
Esponellà
Mieres

GIV 5136

Vilavenut

GIV 5147
C-150a

Camós
Lió / Serinà

Vial asfaltat

Melianta

Accés Sud C-66
Accés Nord C-66
S-O nucli
Accés Centre C-66
S nucli
Accés + allunyat C-66
Accés entremig Centre
i Nord C-66

Pl Països Catalans
Mas Palau
Ps de la Puda
Ps M LL Constants
Av de la Farga
Pl Països Catalans

la Canaleta

Font: Elaboració pròpia 2013

El desenvolupament del sector de les Hortes, al connectar el carrer de Joan XXIII amb l’avinguda de
la Farga a l’alçada de la ronda Canaleta, permet tancar la xarxa urbana estructurant, entenent com a
tal la que absorbeix el trànsit intermunicipal i intercomarcal, connectant el nucli urbà amb la xarxa
viària bàsica de carreteres, així com amb la xarxa comarcal i local. Això ja es plantejava com objectiu
al PGOU de 1 984.
Aquest nou vial constituiria la columna vertebral del sector, recolliria el trànsit dels accessos a la ciutat
per Mas Palau, la Canaleta i Can Puig alhora que possibilitaria redefinir aquesta xarxa estructurant
urbana en permetre descarregar l’antiga travessia (avinguda Països Catalans - carrer de la Llibertat).
Això donaria peu a un canvi de caràcter d’aquesta via que amb una secció adient contribuiria a la
cohesió urbana de la zona més propera a l’estany amb el nucli antic fomentant i consolidant els usos
comercials. Així mateix permet allunyar el trànsit intermunicipal de la vora de l’estany, sobre la
carretera local C-150a a Serinyà, primant la resta de connexions a l’autovia.
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3.2 TRANSPORT PÚBLIC
A l’actualitat existeix l’empresa d’Autobusos TEISA que disposa de diverses línies urbanes i
interurbanes:
- BANYOLES -FIGUERES
- BUS BANYOLES
- BUS PLA DE L'ESTANY
- FIGUERES -VIC
- OLOT- BANYOLES per Mieres
- OLOT- BARCELONA per Banyoles
- OLOT- GIRONA per Banyoles
- OLOT- U.A. BELLATERRA per Banyoles

La mobilitat en transport col·lectiu en aquest àmbit es podria beneficiar en un futur d’una millora
substancial si es concreten les propostes del PITC sobre un tren tramvia Girona- Olot que podria
transcórrer en paral·lel a l’eix de la C-66.

3.3 FLUXOS DE MOBILITAT QUOTIDIANA
El sistema urbà de Girona presenta unes importants relacions de mobilitat amb els sistemes urbans
del seu entorn més immediat, que es podria denominar com una primera corona d’aquest sistema
urbà. Així, les relacions més importants es produeixen amb el sistema urbà de Banyoles (10mil) i els
corredors Celrà-Flaçà i Cassà-Llagostera (prop de 9mil en cada cas).
Una de les vies que concentra majors volums de trànsit és la que estableix la relació GironaBanyoles, amb una IMD propera als 30.000 veh/dia.
A nivell comarcal es desprèn que els desplaçaments que realitzen els gironins són majoritàriament
dins la mateixa comarca, amb valors superiors al 70% tant per dies feiners com festius. L’Alt Empordà
és la comarca que presenta uns índexs d’autocontenció comarcal més elevats, fet que podria ser
degut al pes de l’economia agrària com també a una bona oferta d’oci. El cas contrari és el Pla de
l’Estany on l’autocontenció és la més baixa, segurament per la forta atractivitat de l’àrea urbana de
Girona.
IMATGE 3.4

Font: EMQ 2006

Quant al número de desplaçaments interns a cada comarca, destaca sobretot el Gironès, amb 460 mil
moviments en dia feiner. En un segon grup, amb valors entre els 380 i 340 mil desplaçaments es
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troben les comarques costaneres (la Selva, el Baix Empordà i l’Alt Empordà). De les comarques
interiors, la Garrotxa és la que concentra un major número de desplaçaments, 140 mil. El Pla de
l’Estany i el Ripollès generen 76 i 67 mil desplaçaments respectivament.
Banyoles, segons les dades censals de 2001, atrau per centralitat 11 municipis: tots els municipis del
Pla de l’Estany, a excepció de Palol de Revardit, més els municipis garrotxins de Mieres i Sant Ferriol.
IMATGE 3.5 | FLUIDESA DE LA XARXA VIÀRIA PRINCIPAL
2005-2020

Font: Pla director urbanístic del Pla de l‘Estany
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4 ÀMBITS OBJECTE DE PROTECCIÓ TERRITORIAL

4.1 ESPAIS NATURALS PROTEGITS
4.1.1 XARXA NATURA 2000 I ESPAIS D’INTERÈS NATURAL (PEIN)4
Al 1992, amb l’aprovació del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya,
l’Estany va entrar a formar part de la xarxa d’Espais d’Interès Natural de Catalunya. L’espai està
inclòs també a la Xarxa Natura 2000, com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC) i el 2003 va ser acceptat
al Tractat de Ramsar com a zona Humida d’Importància Internacional.
Pel que fa a les dades bàsiques de l’EIN (PEIN, Decret 328/1992), i la seva relació amb el municipi,
es recullen al següent quadre:
QUADRE 4.1
Espai d’Interès Natural de l’ESTANY DE BANYOLES

Estany de Banyoles

Superfície
(ha)

Banyoles

214,07

Fontcoberta

13,24

Porqueres

836,69

Superfície total

1.064,00

Font: PEIN, Decret 328/1992

El pla de Delimitació de l’espai de l’estany de Banyoles va ser aprovat definitivament en data 30 de
novembre de 2004 i va ser publicat al DOGC de data 23 de desembre de 2004.
El límit segueix el terme municipal en direcció est fins arribar a la cota 200 m, per la qual continua en
direcció est durant uns 120 m fins un marge de conreu. La delimitació ressegueix aquest marge de
conreu en direcció sud fins el camí de la font de les Mercès, posteriorment segueix aquest camí uns
250 m en direcció sud-oest fins retrobar la carretera de Girona a Ripoll.
Posteriorment el límit envolta pel sud les cases del turó de Lió fins arribar a la carretera d’accés, que
segueix en direcció sud-est fins la carretera de Banyoles a Esponellà. Recorre aquesta carretera en
direcció sud-est fins trobar la carretera C-150 de Girona a Ripoll, per la qual continu en direcció nord
fins el camí de la pesquera d’en Coromines, pel qual continua en direcció oest fins la vora de l’estany
de Banyoles, i després en direcció sud fins interceptar el passeig Dalmau.
El límit segueix la vora exterior del passeig Dalmau i del passeig de la font Pudosa en direcció sud,
primer, i oest, després, fins la cruïlla entre les carreteres GIV-5247 i GI-524.
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IMATGE 4.1 | ESPAI NATURAL PROTEGIT ESTANY DE BANYOLES

Font: Aplicatiu dels espais naturals protegits de Catalunya (format Google Maps)

4.1.2 ZONES HUMIDES5
La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, constitueix el marc jurídic bàsic per a la protecció de
la natura a Catalunya. Aquesta Llei inclou una sèrie de disposicions genèriques, aplicables a tot el
territori, referents a la protecció de la gea, la vegetació, la fauna i les zones humides, i de control de
l'impacte ecològic i paisatgístic de les infrastructures i les activitats extractives.
Aquesta Llei estableix, també, una definició de zona humida basada en la que dóna el Conveni de
Ramsar, de 1971, relatiu a zones humides d'importància internacional, especialment com a hàbitat
d'ocells aquàtics: segons l'article 11, s'entenen per zones humides, les zones naturals de maresma,
aiguamoll, torbera o aigües rases, permanents o temporals, d'aigües estancades o corrents, dolces,
salabroses, salines, amb la inclusió de les zones d'aigües marines la profunditat de les quals no
excedeix els sis metres.
El mateix article 11 determina que totes les zones humides han de ser preservades de les activitats
susceptibles de provocar-ne la recessió i la degradació, mitjançant les normes corresponents
aprovades pels Departaments competents.
A Banyoles, l’estany constitueix un dels àmbits integrat a l ’inventari de zones humides de Catalunya.
Les zones humides i els aiguamolls són uns dels ecosistemes més diversos, però són alhora:.
particularment fràgils i vulnerables. Són espais que, en general, no destaquen per la seva dimensió i
sovint passen desapercebuts, però tenen un alt interès ecològic, identitari i simbòlic, sovint relacionats
amb la seva singularitat específica i el contrast amb el paisatge on es localitzen.
El conjunt dels sistemes lacustres del Pla de l’Estany és el més important de Catalunya. En formen
part, principalment, l’estany de Banyoles i una sèrie d’estanyols i brolladors localitzats en zones
properes, entre els quals destaquen l’estanyol d’Espolla i el conjunt d’estanyols de la vall de Sant
Miquel de Campmajor.
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IMATGE 4.2 | ZONES HUMIDES I MULLERES

39 Clot d’Espolla. 47 Estany de Banyoles. 71-72 Estanyols de la Vall de Sant Miquel de Capmajor. 96 L’Estanyell
Font: Pla territorial de les Comarques Gironines
Inventari de zones humides de Catalunya. 04002801 Estany de Banyoles

L’origen del sistema lacustre de Banyoles està relacionat amb la presència d’un important aqüífer
subterrani confinat en un carst desenvolupat en materials calcaris i guixencs. La zona de captació
d’aigua es troba a l’Alta Garrotxa, a les conques de la riera d’Oix i dels rius Llierca i Borró, entre els
700 i els 900 metres d’altitud, zona d’elevada pluviositat i on afloren les calcàries de l’Eocè que a
Banyoles es localitzen a una fondària de 200-300 metres.
Al sector de Banyoles, el banc de calcàries on es troba l’aqüífer confinat es veu interromput a causa
de la falla de Banyoles, la qual ha provocat el seu contacte amb materials impermeables, gresos i
margues, que obliguen l’aigua a ascendir. A sobre de l’estrat de calcàries es troba un gruixut paquet
de guixos i anhidrites, fàcilment solubles per part de l’aigua, i que poden arribar fins a un gruix de 200
metres. A continuació hi ha uns estrats de margues eocèniques i, finalment, en gran part dels
sistemes lacustres de l’àrea s’hi ha desenvolupat un estrat de travertins. La pressió ascensional
contínua que exerceix l’aigua fa que els guixos i les anhidrites de l’estrat superior es dissolguin. Quan
el procés assoleix unes certes dimensions acaba per originar importants cavitats a l’interior de l’estrat
de guixos, fet que provoca que es produeixi un col·lapse del sostre de la cavitat amb l’esfondrament
conseqüent de tots els materials subjacents superiors que hi descansaven i a l’aparició de l’aigua de
l’aqüífer en superfície. Com a resultat d’aquests processos, l’estany de Banyoles és en realitat un
conjunt de diverses depressions o cubetes, còncaves o amb forma d’embut, que apareixen com una
unitat única pel nivell d’inundació comú. L’estany té una llargada de 2.150 m i una amplada màxima
de 775 m, mentre que la fondària mitjana és de 14,8 m. Ocupa una superficie de 1,12 km2 i hostatja
un volum d’aigua de 16 hm3.
L’aigua que alimenta l’estany de Banyoles entra majoritàriament per surgències del fons de l’estany. A
més de les aportacions subterrànies, també s’han de tenir en compte les aportacions superficials de
les rieres que hi desemboquen pels marges oest i sud. El desguàs de l’estany es produeix per cinc
recs que neixen al marge est del lòbul sud. Aquests recs foren construïts pels monjos del monestir de
Banyoles per tal de canalitzar la sortida d’aigua de l’estany, que abans es produïa per una àmplia
zona ocupada per aiguamolls. El nivell de l’estany es manté constant mitjançant el control del flux de
sortida amb una comporta situada al rec Major, el de major cabal. L’estany abasta d’aigua potable la
ciutat de Banyoles.
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4.1.3 ESPAIS D’INTERÈS GEOLÒGIC6
Al terme municipal de Banyoles destaca una zona considerada d’interès geològic i catalogada pel
DMAH: la geozona 211 de la conca lacustre de Banyoles.
L'estany de Banyoles representa la massa d'aigua continental més gran de Catalunya, de gran valor
paisatgístic i d'identitat col·lectiva. Constitueix un fenomen excepcional a Catalunya, ja que es tracta
d'un estany d'origen càrstic i tectònic. Conté el registre més complert de la història geològica
quaternària del NE peninsular. En aquesta geozona fou trobada una mandíbula humana de fa 40.000
anys i conté el complex de coves de Serinyà, un dels jaciments arqueològics més importants de
Catalunya.
Constitueix un dels pocs exemples mundials que permeten analitzar els processos de sedimentació
actuals relacionats amb la dinàmica lacustre i aplicar-ho a dipòsits antics dins la mateixa zona. També
constitueix un dels millors exemples de carst actiu i el seu impacte en la utilització del sòl.
Els afloraments pleistocens han proporcionat una fauna de mamífers molt variada que estan
perfectament conservats i exposats al Museu de Banyoles.
Es per tot això que aquesta geozona es pot considerar com una de les millors aproximacions al
coneixement del Quaternari a Catalunya.
IMATGE 4.3
Ramon Julià (Institut Jaume Almera, CSIC)

Font: FITXA RESUM http//mediambient.gencat,cat/Imatges/43_39598.pdf
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4.1.4 ESPAIS D’INTERÈS PER A LA CONNECTIVITAT

Principals fluxos de connectivitat del territori. Connector fluvial del Ter.
La identificació dels espais d’interès natural permet establir aquelles àrees on la protecció de l’entorn
natural ha de ser prioritària a l’hora d’elaborar projectes de planejament i gestió del territori. Aquests
espais són la base pel manteniment de la xarxa de fluxos naturals al llarg de tot l’àmbit.
Per mantenir el patrimoni natural, a més de protegir unes determinades àrees, cal, també, garantir
l’existència d’una xarxa de connexió entre elles per tal d’assegurar el manteniment dels fluxos
d’energia i matèria entre sistemes, el manteniment i, si cal, la recuperació de corredors per a les
migracions, la pol·linització, el correcte funcionament de les xarxes tròfiques i la seva evolució. Alhora,
aquestes connexions entre unitats territorials, permeten una certa defensa enfront possibles
catàstrofes, naturals o provocades, com poden ser els incendis o els canvis climàtics, no privant al
sistema de la capacitat de reacció per al nou equilibri.
El Ter, dins l’àmbit de les comarques gironines, es subdivideix en un tram alt, corresponent al
Ripollès, i un tram baix, des de les Guilleries fins a la desembocadura. El curs principal i els seus
tributaris connecten els espais PEIN de la Capçalera del Ter i del Freser, Obagues de la Vall del
Rigard, Serra Cavallera, Serra de Montgrony, Serres de Milany – Santa Magdalena i Puigsacalm –
Bellmunt, Collsacabra, Zona volcànica de la Garrotxa, les Guilleries, Rocacorba, Estany de Banyoles,
les Gavarres, el Montgrí i els Aiguamolls del Baix Empordà. Part dels trams alt i baix formen part de la
Xarxa Natura 2000, i una part del seu tram baix, l’Illa de Canet, es troba classificada com a espai
PEIN. Inclosos en la Xarxa Natura 2000 es troben també el Brugent, el Llémena i les rieres de Xuclà i
Riudelleques. La conca, extensa, la formen el curs principal i una sèrie de tributaris que igualment
exerceixen una funció connectora, és el cas del Freser, del Brugent, del Llémena, del Terri, de l’Onyar
i del Daró, així com la resta de la xarxa de drenatge formada per rieres i torrents. Així mateix, a través
del rec del Molí, el Ter enllaça amb el Fluvià. Per longitud i extensió de la seva conca, el Ter es
comunica amb bona part dels eixos connectors de l’àmbit de les comarques de Girona: l’eix Pirinenc i
Prepirinenc, l’eix Transversal, l’eix Garrotxa – Prelitoral, l’eix de l’Empordà i l’eix Litoral.
IMATGE 4.4 | PRINCIPALS EIXOS CONNECTORS DEL TERRITORI

Font: Pla territorial de les Comarques Gironines
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En el marc del planejament territorial, l’afavoriment de la connectivitat ecològica i paisatgística és una
estratègia bàsica per millorar la conservació de la biodiversitat, especialment en territoris fragmentats:
consolidar la xarxa d’espais naturals protegits, complementar- los amb zones perifèriques de
protecció, establir zones de restauració, determinar els usos admissibles en aquests espais i,
especialment, promoure la connectivitat ecològica entre tots els components del medi natural o de
valor per a la biodiversitat.
Aquest apartat identifica i qualifica els espais més importants per a la connectivitat ecològica, amb
l’objectiu de contribuir a definir la xarxa ecològica del municipi, juntament amb el sistema d’espais
naturals protegits (trams fluvials d’especial valor i principals espais agraris extensius de més interès
per a la connectivitat ecològica).

Banyoles és una de les comunitats estanyoses interiors amb una major diversitat i riquesa de
comunitats vegetals i aquàtiques. Cal destacar la importància biològica de les seves aigües, amb
processos biològics únics a Catalunya i comunitats microbianes i planctòniques amb una estructura i
dinàmica extraordinàriament singular. Aquest espai amb tant interès natural és important que no es
mantingui com a illa sinó com a espai natural estructurat. Per a tal efecte és important la funció del riu
Terri, que aporta les seves aigües cap al Ter, i que apropa les seves comunitats cap a les Gavarres.
Per dins la ciutat de Banyoles circulen canals que provenen de l’Estany i que desemboquen en el riu
Terri. El grau d’artificialització és molt elevat i els impactes sobre la llera i l’aigua també, produint un
efecte negatiu en la connexió entre l’Estany de Banyoles i el Terri, que posteriorment connecta amb el
Ter.

IMATGE 4.5

Caldrà tenir en compte el Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya (PTSCEC)
El Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya (PTSCEC) és l'instrument de
planificació sectorial que constituirà el marc normatiu i d'actuació en matèria de connectivitat
ecològica per al conjunt del país
El PTSCEC està en fase de redacció des de finals de l'any 2009 i es preveu que la seva tramitació es
pugui completar a finals del 2011.Estat de tramitació: Nov 2010: Tramitació de l’Avanç del Pla
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4.1.5 ALTRES INCITATIVES

Acords de custòdia del territori

En l’àmbit de Banyoles destaquen les iniciatives de custòdia del territori en espais d’interès natural de:
•

Estany de Banyoles i el seu entorn,

•

Part de la finca de Casa Nostra
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5 PATRIMONI
L’estany és l’element patrimonial i identitari per excel·lència del municipi. Des del punt de vista de
protecció del patrimoni arquitectònic i en relació a l’estany, cal parlar de les Pesqueres, construccions
característiques de Banyoles que es van edificar pel seu gaudi entre els segles XIX i XX. Al 1996 van
ser declarades Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) conjuntament amb els passeigs de
circumval·lació, en la categoria de jardins històrics. Així mateix la mateixa declaració delimita un
entorn de protecció per tal de garantir la correcta contemplació de les pesqueres, la integració dels
volums edificables des d’un punt de vista paisatgístic, ambiental, cromàtic i tipològic, així com la
prolongació natural del jardí històric en el Parc de la Draga i altres àrees lliures adjacents, visualment
molt relacionades amb l’àmbit a protegir.
El Pla especial del nucli antic (PENAB), redactat en desenvolupament del PGOU (PEIII, el TR 2001
el reanomena PEI) es va aprovar definitivament al 2009. L’estudi previ que es va fer per tal de
determinar la delimitació definitiva de l’àmbit del PENAB, va fer aflorar diverses mancances en el
Precatàleg d’elements d’interès històric, artístic, paisatgístic o arquitectònic inclòs en l’Annex III del
Text refós del PGOU. L’àmbit definitiu del PENAB i les modificacions del Precatàleg es van consolidar
amb l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del TRPGOU de Banyoles a l’entorn del Nucli
Antic, expedient 2008/035151/G.
Aquesta modificació a més de precatalogar nous elements no inclosos anteriorment, en suprimeix
d’altres:
•
•
•

P11: Placeta de la Font
P36: Carrer Sant Martirià
P37: Carrer de les Rotes

Amb anterioritat, mitjançant una altra Modificació puntual (expedient 2005/018878/G) s’havia inclòs en
el Precatàleg l’edifici seu del Centre d’Interpretació de la Conca Lacustre-Museu Darder.
El Precatàleg de béns a protegir inclòs en el text refós amb el canvis oportuns recollits en les
Modificacions puntuals esmentades es reflexa en els plànols d’informació i.11a i i.11b Elements
d’interès patrimonial integrats en la Documentació gràfica que acompanya aquest Avanç.
Val a dir que aquests plànols introdueixen els següents ajustos:
•

el Museu Darder s’ha inclòs amb la numeració P11, del element suprimit, Placeta de la Font.
Així mateix;

•

atès que l’element P44 està repetit i correspon tant al conjunt protegit del carrer Escribanies
com al Mas Usall del Bosch, aquest darrer s’ha renumerat com a P36, del element suprimit
Carrer Sant Martirià.

•

s’ha modificat la informació gràfica atorgant al carrer Escribanies la numeració P44 d’acord
amb la normativa, en lloc del codi P45a i al carrer Paraireria el codi P45 en lloc del P45b.

Finalment, cal fer esment que el Catàleg de bens a protegir s’està redactant, paral·lelament als
treballs del POUM.

5.1 L’ESTANY
L’Estany de Banyoles pels seus valors paisatgístics i naturals ja va ser protegida als anys 50 com a
“paisaje pintoresco”, el que ha comportat que actualment estigui catalogat com a Jardí Històric (Bé
Cultural d’Interès Nacional). Més recentment, L’Estany però no és rellevant només per el seu valor
hidrogeològic, sinó que com a element identificador s’ha convertit en un fenomen social i cultural.
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L’Estany ha estat font d’inspiració d’escriptors, poetes i pintors, el seu paisatge ha estat reconegut
com a singular, i ha inspirat moltes llegendes i històries (la llegenda del Drac de Banyoles, les Goges
de les Estunes, la llegenda d’en Morgat, el Castell enfonsat, etc.). A les seves ribes es concentren
restes de jaciments arqueològics, com el poblat neolític de la Draga, o l’Ibèric del Castell de
Porqueres, i en el seu moment va ser utilitzat com a font de recursos, tant la pesca per a l’alimentació,
com la recollida de vegetació (vímets, etc.) utilitzats per a la manufactura d’estris d’ús quotidià.
http://www.museusdebanyoles.cat/darder/PatrimoniNatural/LEstanyilaconcalacustre/EstanydeBanyoles/tabid/242/Default.aspx

L’Estany, els estanyols i els recs són un bé de titularitat municipal que l’any 1992 van ser considerats
com a bé comunal.
Junt amb el valor patrimonial que presenta el conjunt urbà en la seva globalitat, també és precís
destacar el valor singular d’algunes edificacions catalogades per la Direcció General del Patrimoni
Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, així
com alguns béns de tipus arqueològic i paisatgístic.

5.2 PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL NUCLI ANTIC
L’objectiu del Pla és vetllar per conservar els valors del nucli històric, regulant la nova edificació i el
procés de rehabilitació per tal de mantenir la tipologia i la uniformitat compositiva característica.

5.3 PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Segons el grau de valor dels edificis i elements arquitectònics, aquests es qualifiquen com béns de
conservació estricta, béns de conservació amb reforma, o béns de caràcter documental.
Els edificis i elements arquitectònics catalogats com a patrimoni arquitectònic configuren el següent
llistat:
Patrimoni arquitectònic Departament de Cultura
http://cultura.gencat.cat/invarquit/llista.asp?nom=&municipi=170157&comarca=0&proteccio=0&estil=0&epoca=0&Submit=Cerca

1. PLAÇA MAJOR Altres noms La Plaça Adreça Plaça Major Protecció Disposició Data disposició BCIN
Acord Govern Generalitat
09/11/1999 Publicació
Arquitectura del ferro Època XIII - XIV XIX

Data publicació DOGC

30/12/1999 Estil

2. MONESTIR DE SANT ESTEVE Adreça pl. del Monestir, s/n Protecció Disposició Data disposició
BCIN Decret 02/11/1973 Publicació
Gòtic Època XVIII XIX

Data publicació BOE

21/11/1973 Estil Neoclassicisme Barroc

3. CAN PUIG DE LA BELLACASA Protecció Disposició Data disposició BCIN Decret

22/04/1949

Publicació Data publicació BOE 05/05/1949 Estil Obra popular Època XIV - XV

4. PESQUERES I PASSEIGS DE BANYOLES Adreça Passeigs al voltant del llac Protecció Disposició
Data disposició BCIN Acord Govern Generalitat
15/01/1997 Estil Obra popular Època XIX - XX

12/11/1996

5. HABITATGE AL CARRER ALVAREZ DE CASTRO, 84

Publicació

Data publicació DOGC

Adreça c/ Alvárez de Castro, 84 Estil

Historicisme Època XIX

6.
7.
8.
9.
10.

CAN GUSSINYÉ Adreça c/ Alvárez de Castro - c/ Coromina Estil Noucentisme Època XX
ESGLÉSIA DE LES CARMELITES Adreça c/ Dr. Hiserhn, 19Estil Neoclassicisme Època XIX
CASES URBANES TRADICIONALS AL CARRER EMPORDÀ Adreça c/ Empordà Estil Obra popular
CARRER DE LES ESCRIBANIES Adreça c/ de les Escribanies Estil Obra popular Època XIII - XV
PIA ALMOINA Adreça Pl. de la Font Protecció Disposició Data disposició BCIN Decret
Publicació Data publicació BOE 09/03/1962 Estil Romànic Gòtic Època IX - XIV

01/03/1962

11. PLACETA DE LA FONT Estil Obra popular Època XVI
12. BALNEARI DE LA PUDA-BALNEARI DE LA FONTPUDOSA Adreça c/ de la Font Pudosa Estil
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Eclecticisme Època XIX

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

CAL NOCAIRE Adreça c/ Girona s/n Estil Obra popular Època XVI - XVII
CASA DE LA VILA Adreça Pg. de la Indústria, 25 Estil Noucentisme Època XX
CAN BETLEM Adreça Pg. de la Indústria Estil Noucentisme Època XX
CAN MASGRAU DE LA TORRE
Època XX

Adreça Pg. de la Indústria Estil Monumentalisme Academicista

CASA DE RENDA Adreça Pg. de la Indústria - c/ Alvarez de Castro Estil Eclecticisme Època XX
DEPENDÈNCIES LATERALS DE CAN PUIG DE LA BELLACASA Estil Obra popular Època XVIII
CASA MIRAMBELL Adreça c/ Major - Pl. de la Font Estil Gòtic Època XV - XVI
CASA TRADICIONAL DE LA PLAÇA MAJOR Adreça Pl. Major - c/ Major Estil Gòtic Època XIV
MAGATZEMS FIGUERAS Adreça Pl. Major, 7Estil Art Déco Època XX
FARMÀCIA BOADELLA Adreça Pl. Major, 37Estil Modernisme Època XX
FARGA D'ARAM DE BERNICH Adreça Davant zona industrial Banyoles (Pla de l'Estany) Estil Obra
popular Època XVI - XVII
GLORIETES-VIGIA Adreça c/ Pia Almoina Estil Gòtic tardà Època XVI
CARRER NOU Estil Obra popular Època XIII - XIV
CASES DEL CARRER DE LA PARAIRERIA Estil Obra popular Època XIV - XV
CASES UNIFAMILIARS A LA PLAÇA PERPINYÀ, 21-23 Estil Obra popular Època XX
PORTA DELS TURERS Estil Obra popular
CAN RODEJA I CAN RACÓ-SEU DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES Adreça c/ del
Puig Estil Obra popular Època XII

30. CAN SISÓ-CAN CISÓ DE GUÈMOL Altres noms Can Cisó Adreça c/ del Remei (antic camí de
Guèmol) Estil Obra popular

31. LLOTJA DEL TINT Adreça c/ de Sant Pere Estil Gòtic Època XIII
32. ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DELS TURERS Altres noms Santa Maria del Turario
Adreça Pl. de Santa MariaEstil Gòtic Neoclassicisme Època IX - XIX

33. CASA DE LA PLAÇA DEL TEATRE Adreça Pl. del Teatre - de la Vila Vella - Pl. Antiga Estil Obra
popular Època XIV

34. VOLTES DELS TURERS Adreça Pl. dels Turers Estil Obra popular Època XVIII
35. LLETERIA PUR-LLET Altres noms Lleteria Can Sala Adreça Pl. Turers, 2Estil Obra popular Època
XX

36. PERRUQUERIA VILA Adreça Pl. Turers, 4 Estil Obra popular Època XX
37. PUIG PALTER BAIX Estil Obra popular Època X
38. ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE PUIGPALTER Adreça A 2 Km de Banyoles - carretera de Vilavenut
a mà dreta Estil Romànic Època XII

39. CA L'AMELLER-MAS D'EN PERASECA Altres noms MAS PERASECA Adreça Carrer Constància
Estil Obra popular Època XIII XVIII Final

XIX

40. CEMENTIRI MUNICIPAL DE BANYOLES Adreça Ctra. GEP-5121, a 400 m nucli Estil Modernisme
Època XX

41. CAL GENERAL Altres noms LES ROTES / CASA DE L'HORTA DE SR. NARCÍS Adreça Pg. Gaudí Camí d'Horta Època XVII - XVIII

42. PUIG PALTER DE DALT Estil Obra popular Època X
43. VEÏNAT DEL MAS USALL Adreça Es deixa la urbanització de Canaleta i es continua per la ctra. de
Figueroles. Estil Obra popular Època XI

44.
45.
46.
47.
48.

MUSEU DARDER Adreça Plaça dels Estudis, 2Època XIX Final - XX
ESGLÉSIA DEL REMEI Adreça Mas Guémol Estil Barroc Època XVIII
CAN MARET Adreça Puig Palter de Baix. Banyoles (Pla de l'Estany) Estil Obra popular Època XVI
CAN QUIM Adreça Al lateral de l'església Puigpalter de Baix. Estil Obra popular Època XVII - XVIII
MAS TASSI Adreça Puigpalter de Dalt. Banyoles (Pla de l'Estany) Protecció Disposició Data
disposició BCIN Decret 22/04/1949 Publicació Data publicació BOE 05/05/1949 Estil Obra popular
Època Medieval
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5.4 PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC
Jaciments arqueològics
La comarca del Pla de l'Estany ha estat des de temps immemorables una zona molt rica. Així ho
demostren els múltiples jaciments arqueològics que se'n conserven.
Els jaciment més important que s'ha restaurat a Banyoles és el Parc Neolític de la Draga.
El Poblat Neolític de la Draga es troba al costat de l'Estany de Banyoles, al Parc de la Draga.
Aquest és l'únic jaciment prehistòric d'ambient lacustre de la Península Ibèrica.
Segons els estudis de les restes que s'hi han trobat i recuperat, aquest poblat pertany a la cultura
cardial del neolític antic català (5200 - 5000 aC).
Per tal de donar-ho a conèixer, s'han reproduït algunes cabanes, simulant el que hauria estat el poblat
neolític.
Els jaciments arqueològics documentats, així com la zona de protecció arqueològica delimitada al seu
voltant (considerada també com àrea en la qual podrien haver noves troballes) han estat catalogats
per la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya i constitueixen la següent llista:
Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya
http://cultura.gencat.net/invarque/llistaInvarque.asp?txnom=&cbComarca_1=+&conComarca_1=&cbComarca_2=+&conComMun_1=&cbPoblacio_
1=170157&conPoblacio_1=&cbPoblacio_2=+&cbTipus_1=+&conTipus_1=&cbTipus_2=+&conTipus_2=&cbTipus_3=+&conTipus_3=&cbTipus_4=
+&cbCrono_1=+&conCrono_1=&cbCrono_2=+&conCrono_2=&cbCrono_3=+&conCrono_3=&cbCrono_4=+&Proteccio=+&Cercar=Cerca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CAL MOLINER Tipus de jaciment:Varis altres. Cronologia: Modern (1453 / 1789
CAN COLLEL. Tipus de jaciment :Lloc d'habitació amb estructures conservades vil·la. Cronologia: Romà (218 / 476)
CAN PUIG. Tipus de jaciment:A l'aire lliure. Cronologia: Paleolític (-3000000 / -9000)
CARRER DEL PUIG Tipus de jaciment Obra pública altres Cronologia Romà (-218 / 476)
CARRER ESGLÉSIA I CARRER FORN
CARRER SARDANA, 173 Tipus de jaciment Lloc d'enterrament Inhumació aïllat Cronologia Modern (1453
/ 1789)
CEMENTIRI VELL Tipus de jaciment Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu necròpolis Cronologia Des de
Modern a Segles XVIII-XX (1453 / 1999)
CONVENT VELL Tipus de jaciment Lloc d'habitació amb estructures conservades vil·la Cronologia Des de
Romà República a Romà Alt Imperi (-100 / 100)
ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DELS TURERS Tipus de jaciment Edifici religiós església Cronologia
Medieval (800 / 1150)
FÀBRICA AGUSTÍ Tipus de jaciment Lloc d'enterrament Inhumació aïllat Cronologia Neolític Mig-Recent (3500 / -2500)
GASODUCTE VILABLAREIX-SERINYÀ
LES TRIES Cronologia Holocè
LLAC I Tipus de jaciment A l'aire lliure Cronologia Paleolític (-3000000 / -9000)
MAS PALAU Tipus de jaciment Lloc d'habitació amb estructures conservades vil·la Cronologia Romà Alt
Imperi (14 / 192)
EL MIRADOR, Tipus de jaciment Lloc d'enterrament Inhumació aïllat Cronologia Romà Baix Imperi (284 /
476
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16. MONESTIR DE SANT ESTEVE DE BANYOLES Tipus de jaciment Edifici religiós temple Cronologia
Medieval Domini visigòtic (401 / 715) Classificació Declarat BCIN Comentari D. 2-11-1973, BOE 21-111973
17. NECRÒPOLIS DE GUÈMOL Tipus de jaciment Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu necròpolis
Cronologia Medieval Domini visigòtic (401 / 715)
18. NECRÒPOLIS PELS VOLTANTS DE SANTA MARIA DELS TURERS Tipus de jaciment Lloc d'enterrament
Inhumació col·lectiu necròpolis Cronologia Medieval (800 / 1150)
19. NECRÒPOLIS PELS VOLTANTS DEL MONESTIR Tipus de jaciment Lloc d'enterrament Inhumació
col·lectiu necròpolis Cronologia Des de Medieval Domini visigòtic a Medieval Comtes de Barcelona (401 /
1150) Classificació Declarat BCIN Comentari Inclòs en el subsòl del Monestir de Sant Esteve D. 2-11-1973,
BOE 21-11-1973
20. PARC DE LA DRAGA Altres noms DRAGA, LA Tipus de jaciment Lloc d'habitació amb estructures
conservades poblat Cronologia Neolític Antic Cardial (-5500 / -4000)
21. PLAÇA DELS TURERS Cronologia Quaternari
22. PLAÇA MAJOR (VIA ROMANA) Altres noms FONT DE LA PLAÇA Tipus de jaciment Obra pública via Obra
pública font Cronologia Romà (-218 / 476) Modern (1453 / 1789) Classificació Declarat BCIN Comentari
Inclòs en el Conjunt Històric de la Plaça Major de Banyoles. R. 7-12-1999, A.G. 9-11-1999, DOGC nº 3946
de 30-12-1999, R-I-53-0511. (està inclòs el subsòl)
23. PORTA DEL FORN Tipus de jaciment Varis desconegut Cronologia Romà Alt Imperi (14 / 192)
24. POU DE LA PIA ALMOINA Tipus de jaciment Obra pública altres Cronologia Medieval Baixa Edat Mitjana
(1300 / 1399) Modern (1453 / 1789)
25. PUIGPALTER Tipus de jaciment Lloc d'habitació amb estructures conservades vil·la Cronologia Romà (218 / 476)
26. VEÏNAT DE LIÓ Tipus de jaciment Lloc d'enterrament Incineració col·lectiu necròpolis Lloc d'enterrament
Inhumació col·lectiu necròpolis Cronologia Des de Romà Alt Imperi a Medieval Domini visigòtic (50 / 715)

5.5 LLOCS D’INTERÈS LOCAL
La Font de Can Puig. En un acollidor solell hi ha la Font de Can Puig. Raja abundosament i té molta
requesta. Dues pedres indiquen les dates 1679 i 1818. Proveïa d'aigua la casa; les restes dels bassis,
els rentadors i un viver per a regar expliquen alguns dels altres aprofitaments.
A redós del Roure Gros de Casalots, es troba una petita zona d'aiguamolls, el que havien estat les
antigues Canemeres (basses utilitzades per separar les fibres de lli i de cànem per a la indústria
banyolina) i d'on agafa el nom el barri actual. En aquest paratge es troben també unes baumes
artificials, producte de l'explotació del travertí, que durant molt temps donaren acolliment a captaires i
rodamóns; en el seu fons hi ha una surgència d'aigua que brolla del travertí.
No massa lluny del mas Riera, hi ha el salt del rec Major, on s'uneix amb la riera Canaleta per formar
el riu Terri.
El Puig de Sant Martirià, també conegut com el Convent Vell, es troba situat a l’extrem nord de
Banyoles. La tradició explica que uns monjos florentins que transportaven les despulles del bisbe i
màrtir Sant Maritirà es van aturar al cim del puig. Allà, van comprendre que era el punt on havien de
deixar el sant i establir-se. Amb els anys, Banyoles adoptà Sant Martirià com a patró i dalt del pujol
s’hi bastí una capella i, més tard, un convent. Tot plegat, va ser destruït durant la Guerra del Francès
a fi que els francesos no el poguessin utilitzar en cap estratègia militar.
Entre els espais d’interès de la conca lacustre dins el municipi de Banyoles cal destacar l’estanyol de
la Font Pudosa.

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de BANYOLES

AVANÇ DE PLANEJAMENT. Juliol 2014 | 54

I MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ

6. POBLACIÓ, ECONOMIA I HABITATGE7

6.1 ORIGEN HISTÒRIC I ASSENTAMENTS ACTUALS
La ciutat de Banyoles es troba en una comarca, el Pla de l’Estany, habitada des de temps molt
reculats. Un exemple il·lustratiu d’aquest fet, és l’existència de la famosa mandíbula
preneandertaliana (d’uns 80.000 anys d’antiguitat). Després, a la prehistòria, les vores de l’Estany
probablement varen estar poblades, però no en tenim les primeres evidències fins al neolític antic,
amb el poblat de la Draga (del 5200 aC).
D’època romana, s’han trobat algunes restes a la Porta del Forn quan es va recuperar una ara
romana i una terracota que representa un cap d’August, el primer emperador romà, la qual cosa fa
pensar que hi devia passar una via secundària al segle I dC.
Malgrat tot, l’actual ciutat de Banyoles no es comença a formar fins al segle IX. Va néixer al voltant
del Monestir benedictí de Sant Esteve fundat cap el 812 per l’abat Bonitus sobre un antic temple
possiblement tardoromà.
Prop del Monestir s’hi varen aplegar els primers habitants, que durant segles varen estar sota el
poder feudal dels seus abats.
Els monjos van traçar una xarxa de recs i van poder controlar el nivell de l’estany, la qual cosa
suposava fer d’aquell espai erm una zona agrícola i industrial que ben aviat seria florent.
Aviat, es varen dessecar els aiguamolls, es varen construir uns recs de sortida de l'Estany i es varen
posar els fonaments d’una Banyoles pròspera.
Més tard, la vila es va expandir a l’entorn de l’església de Santa Maria dels Turers (construïda entre
1269 i 1333) i de la plaça porticada de la Vila Nova (l’actual plaça Major, del segle XIII). La presència
dels monjos va marcar la seva vida uns mil anys, fins a l’expulsió de la comunitat religiosa el 1835.
La gran època d’expansió correspon als segles XIII i XIV: molins fariners, drapers i parerers,
indústries tèxtils i de paraireria. Una data clau és el 1303 quan el poble aconsegueix la Carta
Municipal que lo atorga la independència administrativa. Creix la ciutat al voltant de la parròquia de
Santa Maria dels Turers i de la plaça porticada de la Vila Nova (actual plaça Major).
A l’edat mitjana el poder de la vila, la representació popular en l’administració municipal, va adquirir
importància. En un primer moment, el Monestir va assumir tots els poders judicials i administratius,
però en el decurs dels anys la vila va anant assolint llibertats i privilegis.
L’església de Santa Maria dels Turers va tenir un paper destacat en aquesta llarga pugna amb el
poder feudal dels abats. El 1303, l’abat Bernat de Vallespirans va concedir a la vila una carta
municipal i, des d’aquest any, va quedar regida per un Consell de Prohoms amb quatre jurats i deu
consellers.
En el segle XII, Banyoles era un dels principals centres drapers de Catalunya i els famosos “draps
banyolesos” s’exportaven a tota la Mediterrània. La gran època d’expansió econòmica correspon als
segles XIII i XIV. Els molins drapers es concentraven sobretot al rec Major, però també s’hi trobaven
d’altres activitats com els molins blanquers, el tint els teixits i els molins fariners. Llavors, la vila va
créixer a l’interior d’un recinte emmurallat que s’havia començat a construir l’any 1209 i es va acabar
al segle XV.
A partir del segle XIV, varen venir uns segles de decadència, i no va ser fins al segle XVIII quan es va
experimentar un gran desenvolupament econòmic, demogràfic i urbanístic.
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En aquella època, era una de les primeres poblacions de les comarques gironines en la producció de
teixits de cànem. Al segle XIX va tornar la crisi profunda i l’estancament econòmic i demogràfic.
L’exportació d’alls i la criança de porcs i de mules ajudaren a substituir la indústria. La diversificació
de l’economia no es va materialitzar fins ben entrat el segle XX. Actualment la indústria banyolina,
mitjana -petita, manté una diversificació considerable, encara que prevalen sis sectors: el metall,
l’alimentari, el tèxtil, les pells, la fusta i la construcció.
El 1920 Banyoles va rebre el títol de ciutat de la mà del rei Alfons XIII.
Als anys seixanta del segle XX es va produir un fort creixement. La població ocupada en la indústria i
els serveis es va incrementar notablement, mentre va decaure la dedicada a l’agricultura. Fins al final
del segle XX, els sectors industrials més forts van ser els de la construcció, de la fusta, del tèxtil, del
metall, de les pells adobades i de l’alimentació.
És possible que en època romana hi hagués alguna mena de banys públics a la zona de Banyoles,
sobre les terrasses travertíniques, per damunt dels aiguamolls. D'aquí pot venir el nom primitiu de
Banyoles, derivat de la paraula llatina Balneolae que significa banys petits.
El primer topònim conegut és el de Baniolas, documentat en el precepte de Lluís el Pietós (822 d.C.).
Posteriorment el nom sofrirà diverses modificacions, en època medieval i moderna, fins arribar a la
grafia actual de Banyoles.
En la democràcia es va confeccionar el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de 1984, que va ser
l’intent de corregir el desordre urbanístic anterior. El nomenament com a subseu olímpica de rem de
l’any 1992 i les obres que es van fer per a tal fi (Vila Olímpica, Parc de la Draga, variant, etc.) van ser
l’aplicació pràctica d’aquest PGOU. A la dècada dels noranta del segle XX es va reforçar la zona
industrial i s’ha desenvolupat la zona residencial del Pla de l’Ametller.
Des del 1999, s’estan impulsant serveis i infrastructures obertes a la població (com el nou Centre
Cívic Banyoles, La Balca, l’Ateneu, el nou Museu Darder, etc.) i s’intenta reactivar el Barri Vell i fer
reviure la Plaça Major. Es vol convertir la ciutat en un autèntic reclam turístic i potenciar una oferta
històrica, natural, esportiva i cultural.
www.banyoles.cat, 03/11/2010
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6.2 ACTIVITAT ECONÒMICA

L’economia banyolina té en l’actualitat els seus pilars en els serveis (que ocupen aproximadament el
37% de la població activa) i en la indústria i en la construcció (que representen el 24%). A l’agricultura
ja no s’hi dedica gaire gent, s’ha registrat un descens important en el número d’explotacions del cens
agrari de 122 a 30 entre els anys 1982 al 1999.
QUADRE I GRÀFIC 6.1 | Establiments d'empreses i professionals per grans sectors d'activitat (IAE)

Any

Indústria

Construcció

Comerç al
detall

Serveis llevat Professionals i
comerç detall
artistes

2002

172

229

354

666

209

1.630

2001

167

214

339

645

191

1.556

2000

165

210

354

620

188

1.537

1999

164

202

361

606

186

1.519

1998

159

184

367

575

182

1.467

1997

153

183

363

565

172

1.436

1996

149

182

372

526

163

1.392

1995

142

188

354

499

158

1.341

1994

143

160

347

476

153

1.279

2002

1994

12%

Total

11%

13%

13%

11%

14%

37%

40%
22%

27%

Indústria

Construcció

Comerç al detall

Serveis,llevat comerç detall

Professionalsi artistes

Indústria

Construcció

Comerç al detall

Serveis,llevat comerç detall

Professionalsi artistes

6.2.1 COMERÇ
La tradició comercial de Banyoles es remunta a l’edat mitjana, quan la ciutat es va anar configurant al
voltant del mercat setmanal, que es celebrava primer a la plaça de la Vil·la Vella (actual plaça del
Teatre) i a partir del segle XIII a la plaça Major; i de la fira anual dedicada a Sant Martirià.
A Banyoles hi venien comerciants i compradors de tot el país. D’ençà d’aquells anys i fins els nostres
dies, la vitalitat del sector comercial ha representat un element fonamental per a la prosperitat i el
creixement de la ciutat, i per reforçar la seva capitalitat sobre l’entorn comarcal.
Actualment hi ha més de 300 botigues a Banyoles. Si hi sumem els establiments de serveis com
gestories, agències de viatges o perruqueries, el total és de quasi 600 establiments. El sector
comercial i de serveis minorista té un pes molt important en l’economia local, pel que fa a creació
d’ocupació i de riquesa. A més, de la seva rellevància econòmica, el comerç té també una
importància cabdal com a element de cohesió social i d’identitat ciutadana.
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L’associacionisme comercial té una llarga tradició a Banyoles, i una majoria dels establiments està
adherit a alguna de les associacions representatives del comerç minorista de la ciutat.
El 1972 va néixer l’Associació de Comerciants de Banyoles i Pla de l’Estany (ACB), que actualment
compta amb uns 170 establiments associats. L’ACB, a més d’oferir diversos serveis de suport als
seus associats, promou avantatges als clients, com el pàrquing gratuït a la plaça de les Rodes, o
diverses promocions i sorteigs de regals. L’ACB organitza les Gangues al Carrer, que es fan al final
de les campanyes de rebaixes d’hivern i d’estiu, en les quals hi participen unes 60 botigues de
Banyoles. També, col·labora en les fires comercials de Firestoc i Firestany, i en altres festes i
activitats culturals de la ciutat.
El 1998 es va crear la Unió de Comerciants Barri Vell de Banyoles, amb més de 100 establiments
adherits, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç del centre de la ciutat de manera cooperativa. El Barri
Vell vol potenciar la seva marca com a distintiu de qualitat del comerç banyolí i ha participat
activament en tot el procés de rehabilitació i peatonalització del centre històric. El Barri Vell ha
organitzat activitats molt diverses com concursos de fotografia i de motius florals, actuacions
musicals, promocions i regals per als clients, entre d’altres. També col·labora en tot el calendari de
festes tradicionals com els reis, el Carnestoltes, Sant Jordi o la Festa major de Sant Martirià. Amb la
finalitat de revitalitzar el centre històric com a eix de la vida social de la ciutat i com a centre comercial
a cel obert.
A més, existeixen les associacions de comerciants que actuen a nivell dels barris de la Farga, la Vila
Olímpica i el carrer mossèn Constans, per tal de potenciar millores en les seves respectives àrees
d’influència i realitzar activitats cíviques i comercials conjuntes.
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6.2.2 INDÚSTRIA
Actualment, la indústria banyolina, de mitjana -petita dimensió, manté una variació considerable,
encara que prevalen cinc sectors: el metal·lúrgic, l’alimentari, el tèxtil, el de la construcció i el de la
fusta. Ara, però, el primer sector en volum d’ocupació industrial ja no és el tèxtil sinó el metall i
l’alimentari. Les indústries de material de transport i de maquinària creixen vinculades a l’exportació i
al capital estranger. Recentment, s’ha produït una concentració de mitjanes superfícies al sud de la
ciutat. L’eix de creixement econòmic, però, continua essent el de Banyoles -Porqueres- Cornellà del
Terri.
QUADRE 6.2
Superfície dels establiments d'empreses (m2)

Any

Serveis,llevat
Indústria Comerç al detall comerç al detall

2002

106.891

32.339

2001

99.890

29.480

104.151
97.199

2000

104.958

30.005

95.799

1999

103.932

28.431

91.531

1998

105.559

29.851

90.081

1997

102.800

30.046

93.921

1996

103.942

30.098

90.673

1995

106.675

25.874

87.498

Font: Idescat

QUADRE 6.3 | Establiments d'empreses industrials per branques d’activitat (IAE)

Any

Energia
i aigua

Química
i metall

Transform.
metalls

Productes
alimentaris

Tèxtil i
confecció

Edició
i mobles

Indústria
NCAA

2002

3

8

77

25

20

33

6

172

2001

3

8

74

25

19

31

7

167

Total

2000

3

7

72

26

19

32

6

165

1999

3

7

68

27

20

32

7

164

1998

2

7

62

25

21

35

7

159

1997

2

5

56

25

23

35

7

153
149

1996

2

5

54

26

20

36

6

1995

2

4

52

26

19

33

6

142

1994

1

4

51

26

19

35

7

143

Font: Idescat
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6.2.3 Turisme
6 establiments hotelers -205 places, 1 establiment de turisme rural – 6 places Font: Idescat
Establiments turístics (font: web Banyoles)
Hotels
-

Hotel Mirallac ****

-

Hotel Ca l'Arpa ****

-

Hotel l’Ast **

Pensions
-

Fonda Comas *

-

Fonda la Paz *

-

Sprint Casa Fonda *

-

Hostal La Masia *

Albergs de juventut.
-

Alberg de l’Estany

-

Alberg de Banyoles

Turisme rural
-

Mas Carboner. Veïnat de Puigpalter, s/n
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6.3 EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
6.3.1 Entitats de Població
Entitats de població que formen Banyoles:
QUADRE 6.4 | Entitats de població

BANYOLES
Entitats
1
2
3
4
5
6
7

Població
Banyoles
Lio
Mas Usall
els Pins
Puigpalter de Baix
Puigpalter de Dalt
Mas Riera
total

18925
28
31
56
21
41
17
19119

Font: INE 2013

6.3.2 Evolució demogràfica
QUADRE 6.5 | Evolució demogràfica
Any

habitants
1497
1515
1553
1717
1787
1857
1877
1887
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2009
2010

172
154
245
845
3.504
4.956
4.668
5.021
5.103
5.494
5.471
5.947
6.338
6.672
8.075
10.023
12.378
13.490
13.808
14.584
14.395
14.748
15.084
15.796
16.423
17.309
17.917
18.327
18.780

1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret
Font: INE 2013
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Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT, 2010) el municipi de Banyoles de 11
km2 d’extensió, va arribar a tenir una població de habitants de 18.780 amb una densitat de població
de 1699,6 hab/Km².

6.3.3 Creixement natural de la població
El creixement natural (o vegetatiu) és la diferència entre el nombre de naixements i el nombre de
defuncions d'una població.
En el cas de Banyoles el nombre de naixements és superior al nombre de morts i per tant es pot dir
que la taxa de natalitat és major a la de mortalitat, és a dir que la població augmenta. Només es
detecta als anys 1985 i 1986 que les defuncions van superar als naixements i per tant en aquest punt
la població va disminuir.
GRÀFIC 6.2 | Creixement natural
Creixement natural
300
250

Núm.

200
150
100
50

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

0

Any
Naixements

Defuncions

La taxa creixement natural es calcula restant-li a la taxa de natalitat la taxa de mortalitat. La taxa de
creixement dels darrers deu anys es considera baixa ja que és inferior al 1%.

GRÀFIC 6.3 | Taxa de creixement
Taxa de creixement
0,70%
0,60%
0,50%

%

0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Taxa 0,61% 0,45% 0,50% 0,60% 0,24% 0,40% 0,31% 0,37% 0,17% 0,62%
Any

Font: Idescat. Gràfic elaboració pròpia
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6.3.4 Estructura de la població segons edats
Pel que fa a l’evolució de la població per grups d’edat, s’observa que l’estructura de població del
municipi en els darrers deu anys s’ha mantingut al voltant d’un 17% pel grup de 0 a 14 anys i d’un
65% pel grup de 15 a 64 anys. Quan al grup de majors de 65 anys, s’observa que tot i que amb valors
absoluts s’ha incrementat lleugerament, en relació a la població total en aquest període aquest grup
registra una disminució de l’ordre del 2%. Aquesta situació indica un lleu ascens de la població infantil
tot i que s’evidencia que actualment un 16,21% de la població de Banyoles supera els 65 anys.

GRÀFIC 6.4 | GRUPS D’EDAT

QUADRE 6.6 | GRUPS D’EDAT

100%
90%

16 , 2 1%

16 , 54 %

16 ,6 2 %

16 ,9 3 %

16 ,6 6 %

16 , 78 %

17,73 %

18 ,2 7%

18 ,3 3 %

18 ,6 4 %

18 ,6 8 %

80%
70%
6 5, 9 2 %

6 6 ,0 3 %

6 5, 9 7%

6 5, 8 8 %

6 6 , 14 %

6 6 ,2 9 %

6 5, 4 7%

6 5,0 3 %

6 4 , 8 1%

6 4 , 56 %

6 4 , 59 %

17,8 6 %

17,4 3 %

17,4 2 %

17, 19 %

17,2 0 %

16 ,9 3 %

16 ,8 0 %

16 ,70 %

16 ,8 6 %

16 ,8 0 %

16 ,73 %

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

50%

2009

60%

2010

% respecte població total

Grups d'edat

40%
30%
20%
10%
0%

Any
0 a 14 anys

15 a 64 anys

65 anys i més

Any
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Total
0 a 14
anys 15 a 64 anys
3.355
12.380
3.195
12.101
3.121
11.819
2.999
11.497
2.977
11.449
2.868
11.228
2.759
10.752
2.713
10.563
2.663
10.237
2.593
9.965
2.524
9.743

65 anys i
més
3.045
3.031
2.977
2.955
2.883
2.842
2.912
2.968
2.896
2.878
2.817

Font: Idescat. Padró continu

6.3.5 Població per lloc de naixement
Pel que fa al repartiment de la població segons el lloc de naixement, al municipi de Banyoles
s’observa que al voltant del 72% de les persones van néixer a Catalunya, en front del 8% nascudes a
la resta de l’Estat i el 18% a l’estranger.
En el següent gràfic s’observa que en els darrers deu anys s’ha experimentat un increment de
persones nascudes a l’estranger ja que es passa d’un total de 886 persones a l’any 2000 a 3.754 al
2010.
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GRÀFIC 6.5 | POBLACIÓ PER LLOC DE NAIXEMENT

QUADRE 6.7

Població per lloc de naixement
100%

% respecte població total

90%

19,99%

80%

19,00%

17,77%

16,37%

16,60%

15,04%

12,99%

11,61%

9,10%

9,21%

9,89%

7,52%

9,41%

9,83%

5,87%
10,18%

8,22%

8,37%

8,70%

8,60%

8,84%

7,99%

83,95%

74,80%

76,12%

77,91%

82,65%

73,86%

74,93%

80,69%

72,78%

79,18%

72,02%

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Any
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Any
Catalunya

Resta Estat

Estranger

Catalunya
13.526
13.338
13.233
13.076
12.947
12.894
12.795
12.862
12.746
12.758
12.663

Resta
Estat
1.500
1.506
1.500
1.519
1.489
1.497
1.495
1.496
1.487
1.517
1.535

Estranger
3.754
3.483
3.184
2.856
2.873
2.547
2.133
1.886
1.563
1.161
886

Total
18.780
18.327
17.917
17.451
17.309
16.938
16.423
16.244
15.796
15.436
15.084

6.3.6 Població flotant
En relació a la població flotant, cal dir que a l’estiu la població es pot veure incrementada, degut al
nombre de segones residències i a les places d’equipaments turístics (6 establiments hotelers -205
places, 1 establiment de turisme rural – 6 places).
L’increment demogràfic que representa aquesta població flotant suposa un increment de la població
d’un 15%.

6.3.7 Llars i habitatges
Una llar es defineix com el conjunt de persones (una o més) que resideixen en el mateix habitatge i
comparteixen despeses comunes ocasionades per l'ús de l'habitatge i/o despeses d'alimentació. Per
al Cens de població del 2001, una llar es defineix com el conjunt de persones que resideixen
habitualment en el mateix habitatge.
Pel que fa les a la quantificació dels habitatges, segons les dades de l’Idescat de l’any 2011,
Banyoles comptava amb 9.596 habitatges familiars, dels quals 7.003 es consideren com a principals,
mentre que la resta són secundaris i habitatges vacants.
QUADRE 6.8
HABITATGES EN EDIFICIS DESTINATS
PRINCIPALMENT A HABITATGE. Per tipus.
Any 2011
Habitatges familiars
Principals
NO principals
Secundaris
Buits
Habitatges col·lectius

9.596
7.003
2.593
2.231
362

73%
37%
86%
16%

13

Font: Idescat, a partir del
Cens de població i habitatges de l’INE
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Els habitatges col·lectius, a diferència dels familiars, es defineixen com aquells establiments destinats
a ser habitat per un conjunt de persones que no constitueixen família, sotmeses a una autoritat o
règim comú, o unides per objectius o interessos personals comuns. S'hi inclouen tant els establiments
col·lectius en sentit estricte (convents, casernes, asils, residències d'estudiants, presons) com els
hotels, pensions i establiments anàlegs on consta població de dret.
Dins els habitatges familiars es distingeixen
• Habitatge principal: Habitatge familiar destinat durant tot l'any, o la major part d'aquest
període, a residència habitual o permanent.
• Habitatge secundari: Habitatge familiar ocupat temporalment en caps de setmana,
vacances, etc.
• Habitatge vacant o buit: Habitatge familiar que, sense trobar-se en estat ruïnós ni ser
utilitzat com a residència principal o secundària, es troba deshabitat.
Al quadre següent es compara el percentatge d’habitatges principals a Banyoles amb els municipis de
la comarca, al cens de l’any 2001 i al més recent del 2011. A la columna corresponen al cens del
2011, es diferencien amb vermell i amb blau respectivament, els municipis on aquest percentatge ha
augmentat i aquells en els quals ha disminuït. Banyoles s’ha mantingut estable en un 80%.
QUADRE 6.9 | PERCENTATGE D’HABITATGE PRINCIPAL

Banyoles
Camós
Cornellà del Terri
Crespià
Esponellà
Fontcoberta
Palol de Revardit
Porqueres
Sant Miquel de
Campmajor
Serinyà
Vilademuls
Pla de l’Estany

Cens 2 001
73%
74%
81%
68%
62%
82%
72%
89%

Cens 2 011
73%
80%
80%
77%
87%
94%
92%
94%

57%
75%
50%
74%

75%
86%
45%
76%

Font: Elaboració pròpia a partir dades Idescat: Padró 2 001, Padró 2 011;
Cens d’habitatge 2 001; Cens d’habitatge 2 011 (Dades provisionals)

Pel que fa a Banyoles, dels habitatges principals, segons el cens del 2011, un 78 % són de propietat i
el 16 % de lloguer. Al 2001 un 85% eren de propietat i un 8% de lloguer.
QUADRE 6.10

QUADRE 6.11

HABITATGES PRINCIPALS per règim de tinença

HABITATGES PRINCIPALS per superfície útil

Any 2011

Any 2011

Propietat

5.456

78%

Fins 60 m2

Lloguer

1.102

16%

De 61 a 90 m2

445

6%

Altres
total

7.003

386

6%

3.082

44%

De 91 a 120 m2

1.827

26%

De 121m2 i més

1.688

24%

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE

La gran majoria d’habitatges principals (44 %) tenen entre 61 i 90 m2. El 26% tenen entre 91 i 120 m2
i el 24% 121 m2 o més. Els habitatges de fins a 60 m2 de superfície suposen el 6% del total.
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Quant al número de llars per dimensió ens trobem que el 64,4% dels habitatges hi viu una sola
persona. No es disposa d’aquestes dades pel cens d’habitatges del 2011
QUADRE 6.12
NOMBRE DE PERSONES (Dimensió de la llar)
Any 2001
Una persona
5.051
64%
Dues persones
1.107
14%
Tres persones
728
9%
Quatre persones i més
952
12%
total

7.838

Pel que fa al nivell mig d’ocupació, al quadre següent es compara el nombre mig de persones per
habitatge principal a Banyoles amb els municipis de la comarca, al cens de l’any 2001 i al més recent
del 2011. A la columna corresponen al cens del 2011, es diferencien amb vermell i amb blau
respectivament, els municipis on aquest nivell mig ha augmentat i aquells en els quals ha disminuït.
QUADRE 6.13 | NIVELL MIG D’OCUPACIÓ

Cens 2 001

Cens 2 011

1,8
3,4
3,1
2,9
3,3
3,4
3,5
3,2
3,0
2,8
3,2
2,2

2,74
3
2,99
2,71
3,09
2,83
2,79
2,84
2,96
2,63
2,76
2,78
2,56
2,74

Banyoles
Camós
Cornellà del Terri
Crespià
Esponellà
Fontcoberta
Palol de Revardit
Porqueres
Sant Miquel de Campmajor
Serinyà
Vilademuls
Pla de l’Estany
Comarques Gironines
Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir dades Idescat: Padró 2 001, Padró 2 011;
Cens d’habitatge 2 001; Cens d’habitatge 2 011 (Dades provisionals)

Respecte el moviment constructiu a Banyoles el 2006 es produeix el màxim de construccions
acabades amb 364 habitatges, mentre que el punt més baix es dóna l’any 2002, amb només 64
habitatges acabats.
QUADRE 6.14 | HABITATGES CONSTRUÏTS
DE NOVA PLANTA

Any

Habitatges
iniciats amb
protecció
oficial

2010

30

125

2009

0

263

2008

0

198

2007

0

159

2006

50

364
163

Habitatges
acabats

2005

0

2004

21

175

2003

0

109

2002

11

64

2001

11

111

2000

0

123
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6.4 CULTURA I SOCIETAT
Banyoles va ser durant l’any 2004 la primera Capital de la Cultura Catalana. Aquest projecte és una
iniciativa adreçada a tot el territori del domini lingüístic i cultural català.
Banyoles, al llarg dels últims anys, ha anat diversificant l'oferta d'oci per tal d'englobar un ventall de
públic el més gran possible.
Dins aquesta diversificació de l'oci, les diverses manifestacions de la cultura popular i tradicional
catalana hi té un paper molt important.
Al llarg de l'any, les diferents festes que tenen lloc a la ciutat evidencien la importància que té per la
ciutat la cultura popular i tradicional.
El teatre ha estat un dels principals motors culturals de Banyoles. Històricament, el teatre ha tingut un
paper molt important en el desenvolupament cultural i social de la ciutat.
Actualment, aquesta herència cultural a la ciutat de Banyoles es fa palesa en l’activitat teatral que s’hi
dona lloc. Una forta presència i qualitat del teatre amateur, una programació estable de qualitat i una
important afluència de públic a les sales.
Banyoles té un número d’entitats excepcionalment gran en relació al número d’habitants de la ciutat.
El Registre Municipal d’Entitats de Banyoles contempla, actualment, l’existència de 112 associacions.
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7. ESTRUCTURA URBANA

7.1 ESTRUCTURACIÓ DEL TEIXIT URBÀ. USOS I TIPOLOGIES
EDIFICATÒRIES
IMATGE 7.2 | ESTRUCTURA URBANA

Font: MUC. Mapa urbanístic de Catalunya

El sòl urbà de Banyoles s’estructura en un gran àmbit central que s’ha estes a partir del nucli antic i
dels altres barris històrics cap a l’Estany i cap al nord-est al llarg de l’antiga carretera Olot-Girona fins
al límit de terme amb el municipi de Porqueres.
Aquest àmbit aplega usos residencials i industrials. La zona industrial es situa sobre l’antiga carretera
d’Olot, a l’entrada de la ciutat ocupant aproximadament. Les industries més antigues, més pròximes al
centre han quedat inserides dins el teixit residencial generant conflictes de coexistència d’ambdós
usos comportant molèsties acústiques, de mals olors i de mobilitat amb les operacions de càrrega i
descàrrega. La zona industrial més moderna està ocupada en gran part per comerç de gran superfície
i activitats lúdiques.
Pel que fa al teixit residencial, la morfologia edificatòria tradicional d’aquest àmbit central es
caracteritza, principalment, per les edificacions entre mitgeres en parcel·lació de petites dimensions
consistents en habitatges unifamiliars o plurifamiliars de no més de tres plantes d’alçada. Aquest tipus
edificatori presenta un teixit irregular de carrers estrets amb illes d’edificació compactes.
Fora del nucli antic s’observa una successió d’illes compactes entre carrers que configuren la
tipologia de bona part del nucli urbà, que en recolzar-se en una parcel·lació amb dimensió més
reduïda de parcel·la, ha generat una tipologia d’habitatges entre mitgeres amb façana a dos carrers
paral·lels, amb ocupació del 100% de la parcel·la i habitatges de dues i tres plantes destinats als usos
unifamiliars i plurifamiliars.
Una altra tipologia de l’estructura urbana i edificatòria ve donada per les illes amb pati interior, que
són conseqüència dels eixamples. Són illes de superfície desigual i irregular no consolidades
totalment per l’edificació i on resten solars per a edificar.
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Cal constatar que la tipologia edificatòria predominant és la corresponent al tipus d’edificació aïllada
de ciutat jardí, corresponent en gran part a habitatges de segona residència de grandària
considerable.
Situats en discontinuïtat amb el nucli central, Banyoles compta amb tres petits àmbits de sòl urbà: la
urbanització els Pins i dos zones industrials de dimensió molt reduïda, el sector industrial DYTSA,
situat al nord confrontant amb el nucli de Melianta al municipi veí de Fontcuberta, i la zona industrial
de la carretera de Mieres al sud confrontant amb el nucli suburbà de Prat de Dallas al terme de
Porqueres.

Urbanització els Pins
_ La urbanització del Pins està situada al nord del terme municipal, al marge esquerre de la C-66, a la
qual s’accedeix des de la carretera comarcal GIP-5121 que uneix Banyoles amb Melianta (al municipi
de Fontcuberta), Esponellà i Crespià; limita tangencialment a ponent amb l’espai del PEIN i es troba
envoltada, segons les determinacions del Pla territorial, de sòl de protecció territorial de valor agrari
i/o paisatgístic. Te una superfície total de 4,73 hectàrees.

Àmbit industrial DYTSA
_ L’àmbit industrial situat al nord del terme municipal, al marge dret de la C-66, dóna façana a la
carretera comarcal GIP-5121 que uneix Banyoles amb Melianta trobant-se en continuïtat amb el seu
teixit urbà. Te una superfície total de 3,98 hectàrees.

Sector industrial carretera de Mieres
El sector industrial situat al sud, confronta amb el del terme de Porqueres i té continuïtat amb el petit
assentament anomenat el Prat de Dallas d’aquest municipi. El passeig de la Puda el connecta amb
Banyoles i es bifurca al vèrtex nord-est del sector amb la carretera de la xarxa GI-524 i el carrer Camí
de Prat de Dalla que es perllonga amb el carrer Pla de l’Estany del petit nucli suburbà del terme
municipal de Porqueres. Al sud queda limitat pel camí asfaltat que recorre el límit de terme i al oest
per la carretera de la xarxa GIV-5247 que entronca amb la GI-524 al vèrtex sud-oest del àmbit. Té
una superfície total de 3,98 hectàrees dividida en cinc parcel·les de 3.800 a 10.000 m2. Es troba
totalment consolidat amb naus industrials construïdes entre els anys 1979 i 2001.

IMATGE 7.2 | Sector industrial carretera de Mieres
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Vista aèria

Àmbit des del Passeig de la Puda

Façana carretera GI-524

Bifurcació carreteres GI-524 i GIV 5247

L’àmbit des de l’encreuament de la carretera GIV 5247 i el camí asfaltat que recorre el límit de terme

L’àmbit des del camí asfaltat que recorre el límit de terme en direcció a l’Estany. Al marge dret la zona industrial i a
l’esquerra el nucli de Porqueras
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Vista des del el carrer Pla de l’Estany de Porqueres en direcció Banyoles i la seva prolongació amb el carrer camí de
Prat de Dalla

7.2 SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
El desenvolupament urbanístic dels darrers anys mitjançant la gestió de nous sectors de planejament
derivat i de gestió en sòl urbà, ha generat nous espais lliures. Molts d’aquests espais, la majoria
definits a través de plans parcials.
Cal afegir que amb el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005, de 26 de juliol, (TRLU) es modifiquen
els estàndards mínims d’espais lliures que han d’assolir els plans urbanístics, establint un mínim de
20m2/100m2 de sostre residencial edificable, de manera que aquest índex obliga en l’actualitat a una
reserva més important d’aquests sòls. En aquest sentit, el planejament vigent presenta un dèficit en
aquest aspecte.
A nivell territorial, les peces de més valor ambiental i paisatgístic, corresponents a les proteccions del
PEIN, Xarxa Natura 2000 i Pla director, que envolten i emmarquen el límit del sòl urbà i urbanitzable
actuals.
IMATGE 7.3 | SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS. Planejament vigent

Font: Elaboració pròpia
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En referència als parcs urbans, tot i que hi ha alguns espais que funcionen com a tal, la seva situació
dispersa dins el nucli urbà no permet que funcionin en xarxa.
El Parc urbà de la Draga és, a hores d’ara, la zona verda més gran de la ciutat, amb 105.082 m2 de
superfície. El parc va ser inaugurat l’any 1992 i es troba situat al nord de Banyoles, al costat mateix
de l’Estany. El seu disseny permet controlar les pujades d’aigües de l’Estany mitjançant els sistemes
de drenatge amb cubetes d’aigua inundables; aquest sistema comporta també un creixement natural
de vegetació d’aiguamolls a zones adients. El parc compta amb extenses zones de gespa amb
espècies autòctones, verns, pollancres i passejos que permeten gaudir a tothom de tot aquest
enorme espai lliure.
El Parc Manel Saderra és la segona zona verda més extensa de la ciutat, després del Parc de la
Draga. Es troba situat al barri de Sant Pere, al Pla de l’Ametller, a la zona sud de la ciutat. L’espai
s’ha dissenyat amb extenses zones de gespa i el pas del rec obert pel seu interior que aglutina l’oci a
l’aire lliure de la zona del Pla de l’Ametller. El parc s’ha ampliat darrerament gràcies a un nou sector
urbanitzat que permet un continu de 19.084 m2 de superfície i 670 metres de llargada. Val a dir que
aquesta zona té encara més possibilitats d’ampliar-se en un futur amb 7.378 m2 de més.

7.3 SISTEMA D’EQUIPAMENTS I DOTACIONS8
Els equipaments esdevenen elements molt importants en la configuració de la forma i el funcionament
de les ciutats. La seva presència és imprescindible per a la formació de teixits urbans complets que
satisfacin les necessitats dels ciutadans. A part de la prestació de determinats serveis necessaris per
la vida quotidiana, els equipaments es caracteritzen també per millorar i revaloritzar els espais i
recorreguts urbans que es troben en el seu entorn.
El desenvolupament urbanístic dels darrers anys mitjançant la gestió de nous sectors de planejament
derivat ha generat la reserva d’aquests sòls, i per aquest motiu que Banyoles no presenta un
important dèficit en la dotació d’equipaments i serveis.
IMATGE 7.1

Font: PDUPE
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En l’actualitat els equipaments existents es troben situats de manera fragmentada i sobretot no
s’entenen com a part d’una estratègia de treball global per a tot el nucli de població i no es relacionen
amb una xarxa d’espais lliures i recorreguts reservats per a vianants de manera que puguin
complementar-se i generar activitats socials que no siguin les pròpies dels equipaments.

7.3.1 EQUIPAMENTS ESCOLARS
La ciutat de Banyoles compta amb un total de 14 centres educatius públics i privats que imparteixen
des de l’educació infantil de primer cicle fins a l’educació secundària i el batxillerat.
La ciutat també ofereix un seguit d'estudis reglats de música, idiomes i estudis universitaris; així com
compta amb recursos educatius especialitzats.
Centres educatius que ofereixen educació infantil:
•

Centre Educatiu Municipal, La Balca. Ensenyaments impartits: educació infantil: llar d'infants

•

Els Patufets, privat. Ensenyaments impartits: educació infantil: llar d'infants

•

Petit Príncep, privat. Ensenyaments impartits: educació infantil: llar d'infants

•

Els Nins, Privat. senyaments impartits: educació infantil: llar d'infants

•

Escola Casa Nostra, privat/concertat. nsenyaments impartits: educació infantil: llar d'infants
(subvencionat) | educació infantil: parvulari (subvencionat) | educació primària (concertat) |
educació secundària obligatòria (concertat)

•

CEIP Baldiri Reixac, públic. Ensenyaments impartits: educació infantil: parvulari | educació
primària

•

CEIP Can Puig, públic. Ensenyaments impartits: educació infantil: parvulari | educació
primària

•

CEIP La Draga, públic. Ensenyaments impartits: educació infantil: parvulari | educació
primària

•

CEIP Pla de l'Ametller, públic. Ensenyaments impartits: educació infantil: parvulari | educació
primària

Centres educatius que ofereixen educació primària:
•

CEIP Baldiri Reixach, públic. Ensenyaments impartits: educació infantil: parvulari | educació
primària

•

CEIP Can Puig, públic. Ensenyaments impartits: educació infantil: parvulari | educació
primària

•

CEIP La Draga, públic. Ensenyaments impartits: educació infantil: parvulari | educació
primària

•

CEIP Pla de l'Ametller, públic. Ensenyaments impartits: educació infantil: parvulari | educació
primària

•

Escola Casa Nostra, privat/concertat. Ensenyaments impartits: educació infantil: llar d'infants
(subvencionat) | educació infantil: parvulari (subvencionat) | educació primària (concertat) |
educació secundària obligatòria (concertat)
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Centre d’educació secundària obligatòria:
•
•
•
•

IES Josep Brugulat, públic. Ensenyaments impartits: educació secundària, batxillerats i cicles
formatius.
IES Pere Alsius, públic. Ensenyaments impartits: educació secundària, batxillerats i cicles
formatius.
IES Pla de l'Estany, públic. Ensenyaments impartits: educació secundària, batxillerats i cicles
formatius.
Escola Casa Nostra, concertat. Ensenyaments impartits: educació infantil: llar d'infants
(subvencionat) | educació infantil: parvulari (subvencionat) | educació primària (concertat) |
educació secundària obligatòria (concertat)

Altres:
•

Pavelló de la Farga, centre formatiu càtedra d’esports de la UdG i grau d’educació física de
l’IES Pere Alsius.

7.3.2 EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Banyoles és ciutat esportiva per excel·lència, reconeguda amb la marca de Destinació Turística
Esportiva (DTE) per part de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
La ciutat es distingeix per una llarga tradició esportiva i per unes instal·lacions i un entorn natural
immillorables per a la pràctica de l’esport.
Els cinc esports certificats de la DTE són el rem, el piragüisme i la natació, vinculats a l’Estany; i el
ciclisme i el triatló, gràcies a l’excel•lent ubicació de Banyoles en una àrea natural a mig camí dels
Pirineus i la Costa Brava.
A banda d'aquests cinc esports esmentats, l’hípica també mereix un apartat, ja que la riquesa
paisatgística del Pla de l’Estany fa de la seva pràctica una ocasió per gaudir de la natura i les vistes i
relaxar-se en bona companyia.
Instal·lacions:
• Camp Municipal de Futbol Nou. Espais esportius: 2 Camp de futbol, 100x68 m, 6800 m2 , en
servei, futbol.
• Camp Municipal de Futbol Vell. Espais esportius: 1 Camp de futbol, 100x68 m, 6800 m2, en
servei, futbol.
• Pavelló de Can Puig. Espais esportius: 1 Pista bàsica en pavelló, 32x19 m, 608 m2, en servei,
poliesportiva.
• Pavelló Municipal. Parc de la Draga. Camp de bàsquet i gimnàs de manteniment
• Club Natació Banyoles. Espais esportius:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-1 Àrea d'activitat, en servei, natació, recreativa.
-1 Àrea d'activitat, en servei, rem.
-1 Espai de musculació en sala, 15x10 m, 150 m2, en servei, musculació.
-1 Espai esportiu en sala 2, 17x15 m, 260 m2 , en servei, gimnàstica general.
-1 Espai petit en sala, 9x5 m, 45 m2 , en servei, gimnàstica general.
-1 Espai petit en sala, 9x5 m, 45 m2 , en servei, musculació.
-1 Pista bàsica poliesportiva, 32x19 m, 608 m2 , en servei, poliesportiva.
-1 Pista de tennis, 36x18 m, 648 m2 , en servei, tennis.
-1 Pista doble poliesportiva, 44x22 m, 968 m2 , en servei, poliesportiva.
-1 Vas esportiu a. lliure 25 m 6 c., 25x13 m, 312 m2 , en servei, natació,
recreativa.
• -1 Vas esportiu cobert 25 m 8 c., 25x16 m, 415 m2 , en servei, natació, recreativa.
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7.3.3 EQUIPAMENTS SANITARIS
•
•

Centre d’atenció continuada i Centre d’atenció primària, CAP Banyoles
Centre Sociosanitari i hospitalari, Clínica Salus Infirmorum

7.3.4 EQUIPAMENTS CULTURALS
Referent als equipaments culturals cal assenyalar que, segons el Pla d’Equipaments culturals de
Catalunya (PECCat 2010-2020), Banyoles es troba dins el programa on es detallen els equipaments
que li corresponen a cada municipi. Aquest programa estableix un dèficit d’una biblioteca i d’un
nombre no determinat de centres culturals.
Equipaments existents:
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca municipal
L’Espai Jove , parc Pompeu Fabra i Poch
Teatre Municipal
Ateneu – Centre Municipal d’Estudis Musicals
La Llotja del Tint
Can Quim del Rec, centre de formació esportiva i espai per entitats
La farga d’aram, centre social i cultural

Museus
•
•

Museu Darder. Espai d'Interpretació de l'Estany
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles

Arxius
• Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany ACPE .
• Arxiu Municipal de Banyoles AMBA
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7.3.5 EQUIPAMENTS RELIGIOSOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Església de Sant Esteve.
Església de Santa Maria dels Turers.
Església del Sagrat Cor de Jesús.
Església de la Mare de Déu del Carme.
Capella de la Mare de Déu dels Desemparats.
Oratori de l'Asil. Oratori particular de les Germanetes dels Ancians Desemparats,
Església de la Sagrada Família.
Capella de la Mare de Déu de la Divina Providència.
Capella del Sant Crist.
Capella de Sant Josep.
Església de Sant Pere.
Oratori de la Residència Bella Tardor
Capella de la Casa d'Espiritualitat.
Capella de la Casa Missió
Capella de les Filles de Sant Josep
Església de Sant Pere de Guèmol..
Església de Sant Jaume de Puigpalter.

7.3.6 EQUIPAMENTS FUNERARIS
•
•

Cementiri
Tanatori
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7.3.7 INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS INDUSTRIALS
DIPÒSIT DE RESIDUS MUNICIPALS.
Consell comarcal, VEÏNAT DE PUIGPALTER, S/N

Recuperació de pneumàtics i restes de cautxú.
NEGRELL RESIDUS, SL;RONDA CANALETA, S/N

7.3.8 INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS D'ORIGEN MUNICIPAL
•
•

DEIXALLERIA DE BANYOLES ; VARIANT DE BANYOLES
DIPÒSIT CONTROLAT DE BANYOLES (PUIGPALTER); VEÏNAT DE PUIGPALTER, S/N

El Pla sectorial d’Infraestructures de Gestió Residus Municipals de Catalunya 2005-2012 és
l’instrument que d’acord amb el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya preveu el
conjunt d’actuacions -millora de les instal·lacions existents i construcció de les noves- pel període
2005-2012. Dins de les actuacions previstes hi ha l’ampliació del dipòsit controlat de rebuig de
Puigpalter (Banyoles).

7.3.9 ALTRES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
•

Nau de la brigada municipal a Puigpalter
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7.4 XARXES GENERALS DE SERVEIS

IMATGE 7.2 | INFRAESTRUCTURES D’ABASTAMENT D’AIGUA

Font: PDUPE

L’aigua consumida per tot el municipi de Banyoles s’extreu de l’estany i és potabilitza a l’estació de
tractament d’aigua potable de Banyoles (en endavant ETAP).
Des d’aquesta es creen dos sistemes, un d’aquest s’encarrega de distribuir l’aigua a la zona de la
Rodada i l’altre és l’encarregat de fer arribar l’aigua a la resta del municipi creant una anella principal
d’abastament de la que se’n deriven altres subsistemes.
L’esquema de funcionament de la xarxa d’abastament d’aigua potable s’esbossa ala imatge següent:

IMATGE 7.3 | ESQUEMA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA
Línia dalt
Dipòsit
Caselles davall
Línia baix

V = 100 m³

Xarxa els Pins

Dipòsit
Can Canaleta
Dipòsit
Els Pins
V = 75 m³

V = 18 m³
Dipòsit
Can Puig
V = 250 m³

Dipòsit Puig
St Martiria
V = 8.600 m³

Dipòsit
Puig Colomer
Anella bàsica de
distribució de Banyoles

Vàlvula de
seguretat

V = 800 m³

Bomba acc.
Sant Patllari

Sant Patllari

LLEGENDA
Captacions
Comptador
Tractament
Dipòsit
Bombament
Canonada en baixa
Canonada en alta

Font: AIGÜES DE BANYOLES
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En els plànols d’informació i.17 a-b-c integrats en la documentació gràfica del document, es dibuixa la
informació de la qual s’ha disposat referent a les xarxes de distribució d’aigua potable i electricitat així
com la xarxa de sanejament.

IMATGE 7.4 | DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA

Font: PDUPE
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Annex.

1

Masses d’aigua subterrània

2

Catàleg de paisatge de les comarques gironines.

3

Planificació de l'espai fluvial de les conques del baix Ter

4

PEIN

5

Zona humida

6

Geozona 211

7

Idescat

8

Inventari d’equipaments
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Aprovació definitiva
novembre de 2010

1

470000

480000

490000

500000

Vilanant

Avinyonet

Valors històrics
de Puigventós

Església i ermita

Lladó

Resta arqueològica
Vilafant
Sales

Passeig arbrat

d'Empordà

Beuda

de Llierca

Tortellà

Accés arbrat al nucli urbà

el Far

Arbre monumental

Montagut

Santa Llogaia

Navata

Eix viari històric
Canal de reg

Valors simbòlics

d'Àlguema

Cabanelles

Simbolisme lligat a l'aigua
Element singular
Zona humida

Castellfollit de la Roca
Argelaguer

Borrassà

Ordis

Maià

Valors socials
Vilamalla

de Montcal
Sant Jaume
de Llierca

Besalú

Parc o jardí significatiu
Hort urbà
Zona de pesca continental

4

Equipament d'educació ambiental
Garrigàs
Fira o mercat
Crespià
Pontós

Sant Ferriol

Miradors
Altres miradors

de Fluvià

Serinyà
Esponellà

4670000

4670000

37. Puig de Sant Martirià
Sant Miquel

Santa Eulàlia

37

7

Bàscara

Sant Miquel

Itinerari paisatgístic motoritzat global
2. Girona - Ulldeter
4. Llançà - Ribes de Freser
Itinerari paisatgístic no motoritzat global
7. GR-1
Itinerari paisatgístic motoritzat
37. Banyoles - Esponellà
38. Estany de Banyoles
39. Cornellà del Terri - Borgonyà
Itinerari paisatgístic no motoritzat
101. Estany de Banyoles - les Estunes
102. Cornellà del Terri - Camós

Santa Pau
Sant Mori

Fontcoberta

Itineraris

Vilademuls

111. PR-C-120 (Banyoles - Rocacorba)
120. Pujals dels Pagesos - Vilavenut - Esponellà

de Campmajor

101

Mieres

Vilaür

38

Unitat de paisatge
Edificació existent
Ferrocarril
Carretera principal

37
Banyoles

Carretera secundària
Camí
Riu principal

Porqueres
Camallera

Riu secundari
Corba de nivell

Vilopriu
Mata

111

120

4660000

Cornellà del Terri

4660000

39

Camós

Viladasens

Colomers

2
10

Sant Jordi
Desvalls
Cervià de Ter

Palol de Revardit
Sant Esteve

2

de Llémena

les Planes d'Hostoles

E/ 1:80.000

Flaçà
Bordils

0

1.500

3.000

4.500
m

Foixà
Sant Martí

Sant Joan

Canet d'Adri
Sant Julià de Ramis

de Llémena

de Mollet
CATÀLEG DE PAISATGE DE LES COMARQUES GIRONINES

Celrà
Mapa 10.2 Valors històrics, simbòlics i socials, i miradors i itineraris

la Pera
Juià

Estany de Banyoles
Aprovació definitiva
novembre de 2010

Sarrià de Ter
Amer

Sant

Sant Gregori

4650000

4650000

Martí Vell

Madremanya

Febrer de 2010

Girona
Salt

470000

480000

Aquesta informació és de caràcter descriptiu i propositiu, no normatiu
490000

500000

2

Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines
Unitat de paisatge 10: Estany de Banyoles

Estany de Banyoles

COMARCA:

Pla de l’Estany, Garrotxa i Gironès

SUPERFÍCIE:

11.015 ha

MUNICIPIS:

PAISATGE D’ATENCIÓ
ESPECIAL:

La unitat inclou, parcialment o íntegrament, els
següents municipis: Banyoles, Besalú, Beuda,
Camós, Cornella del Terri, Crespià, Esponellà,
Fontcoberta, Maià de Montcal, Palol de
Revardit, Porqueres, Sant Ferriol, Sant Julià de
Ramis, Serinyà i Vilademuls

Aquesta unitat comprèn part del Paisatge
d’Atenció Especial de l’àrea urbana de Girona

Figura 10.1: Panoràmica de l’estany de Banyoles.

Trets distintius

Principals valors en el paisatge

-

Paisatge lacustre de l’estany de Banyoles i la interrelació amb el paisatge urbà del nord de la
ciutat.

-

Conca lacustre de Banyoles: el sistema format per l’estany, els estanyols i les surgències
temporals del Clot d’Espolla.

-

Paisatge agroforestal que respon a un patró històric de poblament que es remunta a l’època
medieval, i està articulat per masies, veïnats i petits nuclis rurals.

-

Mosaics agroforestals del sector de llevant, que s’estenen entre Esponellà, Fontcoberta,
Puigpalter, el veïnat de Dalt i Ravós del Terri.

-

El desenvolupament de les activitats agro-ramaderes ha fet que les granges s’hagin convertit en
un element característic del paisatge rural del sector de llevant.

-

L’espai agrícola del pla de Martís.

-

Jardins i passejos arbrats que ressegueixen les vores de l’estany.

-

Les rieres, recs i canals que creuen la unitat, incloent el nucli antic de Banyoles.
-

Itineraris per seguir a peu o en bicicleta que voregen l’estany.

-

L’eix viari Banyoles-Cornellà del Terri-Girona és el nervi central del territori. Al seu voltant s’ha
desenvolupat un paisatge periurbà de «carretera-aparador».

-

El valor simbòlic i identitari de l’estany de Banyoles i del clot d’Espolla

-

Paisatge agro-ramader del sector Cornellà del Terri-Ravós del Terri.

-

La intensitat de l’ús públic que suporten els itineraris, camins i passeigs que voregen l’estany de
Banyoles i que permeten a la població el gaudi dels valors paisatgístics de l’indret.

187

3

Figura 10.2: Vista general de la unitat.

Figura 10.3: La plaça Major, porticada, de Banyoles.

Figura 10.4: Paisatge agrícola del pla de Martís.

Figura 10.5: Paisatge periurbà als voltants de la carretera de Banyoles a Mata i Cornellà del Terri.
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Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines
Unitat de paisatge 10: Estany de Banyoles

L’alzinar litoral és la comunitat vegetal potencial dels sòls normals,
aquells que no reben més aportacions d’aigua que les procedents del
règim de precipitacions. Malgrat la gran extensió de terreny on les
condicions bioclimàtiques són favorables a l’existència de l’alzinar,
aquest bosc té una presència limitada en el paisatge de l’Estany de
Banyoles ja que ha estat secularment substituït per conreus i pinedes
de pi blanc (Pinus halepensis). Apareix esporàdicament al paratge de
les Estunes, al municipi de Porqueres, i en d’altres punts localitzats de
la meitat occidental del territori, a la zona de contacte amb la unitat
Rocacorba. Als llocs on encara es manté el bosc d’alzines aquest presenta diferents fisonomies, ja sigui en forma d’alzinar dens amb
espècies arbustives i herbàcies tolerants a l’ombra dels arbres, com
el marfull (Viburnum tinus), el llentiscle (Pistacia lentiscus) o plantes
enfiladisses com la vidiella (Clematis fammula), sovint als obacs de les
serres del sector de ponent o a l’indret esmentat de les Estunes, o en
forma d’alzinar esclarissat, on s’hi troben altres espècies arbustives i
herbàcies de tipus heliòfil com el garric (Quercus coccifera), el romaní
(Rosmarinus officinalis) i la jonça (Aphyllantes monspeliensis) ja que el
bosc aclarit deixa passar més la llum fins els estrats inferiors del bosc.

Elements naturals que constitueixen el paisatge
La unitat de paisatge Estany de Banyoles ocupa l’espai central de la
comarca del Pla de l’Estany i s’estén a més per petits sectors de les
comarques de la Garrotxa i el Gironès. La presència de l’estany de
Banyoles caracteritza per ell mateix el paisatge de bona part del territori
que l’envolta. Altres elements característics són el relleu suament
ondulat i recobert per un mosaic agroforestal que s’estén pels sectors
situats al sud i a llevant de l’estany i que configura un tipus de paisatge
molt similar al del Terraprim d’Empordà. Per altra banda, la ciutat de
Banyoles s’ha convertit des dels inicis de la dècada dels anys 90 en un
centre de gran dinamisme i capacitat d’atracció de població i activitats
econòmiques diverses que han suposat l’aparició de paisatges
periurbans localitzats sobretot a l’entorn de l’autovia que comunica
Banyoles amb Girona.
Des d’un punt de vista morfològic el territori que s’estén a llevant i al
sud de l’estany és una continuació de la plana empordanesa. Pel
contrari, cap al costat de ponent s’enlairen els contraforts del Rocacorba
i altres serres i turons que actuen com un rerefons natural del paisatge
de l’estany de Banyoles. Cap el sud, en direcció a Girona, s’obre la
plana modelada pel riu Terri mentre que a l’extrem nord, el torrent de
Serinyà i el rec d’Espolla drenen les aigües cap el riu Fluvià, tot envoltant
el Pla de Martís. Una bona part dels sectors planers que voregen l’estany
estan constituïts per travertins d’origen lacustre, resultat de les
oscil·lacions del nivell de les aigües de l’estany en períodes geològics
anteriors, encara que les margues són els materials geològics
principals i sobre les quals estan modelats els elements del relleu.
La distribució dels materials es troba associada a una litologia
bàsicament d’origen Plio-Quaternari. La conca lacustre de Banyoles
ocupa la zona deprimida que es troba a la franja central de la comarca, entre els relleus del Sistema Transversal a l’oest i el Terraprim
d’Empordà a l’est. Hi dominen les formes aplanades modelades
principalment en materials travertínics. S’hi diferencien dos sectors: la
plataforma superior del pla d’Usall, al nord, i la cubeta lacustre de
Banyoles, al sud, però el conjunt del territori no respon a una unitat de
relleu en sentit estricte sinó que agrupa tot l’espai articulat al voltant de
l’estany de Banyoles el qual ha actuat, com a zona surgent i de
sedimentació, des del Pliopleistocè fins a l’actualitat.
L’estany actual i també la ciutat de Banyoles es troben enclavats a la
cubeta lacustre, que s’estén també en direcció NO-SE seguint la vall
del Terri. La cubeta ocupa una posició deprimida respecte a l’altra gran
unitat morfològica: el pla d’Usall. Dins la cubeta es poden diferenciar
dues subunitats, separades pels turons eocènics de Miànegues: el pla
de Mata i el pla de Porqueres. Són dues planes de diferent gènesi, ja
que el pla de Mata se situa entre materials pliocènics seguint la vall del
Terri, mentre que el pla de Porqueres es localitza sobre les margues
de l’Eocè. A la vall del Terri predominen sobretot graves i altres materials

Figura 10.6: Dipòsit de travertí, un material calcari freqüent a
l’entorn de l’estany de Banyoles.

quaternaris del Plistocè mitjà i superior junt amb lutites vermelles,
gresos i conglomerats del Miocè superior-Pliocè. Per altra banda, el
pla d’Usall es correspon amb una plataforma suaument inclinada vers
el Fluvià que es localitza al nord de l’estany de Banyoles i amb un
desnivell relatiu respecte a l’estany d’entre 50 i 60 metres. Els materials
del pla d’Usall són calcàries i lutites orgàniques d’edat plioquaternària.
El clima de les terres que voregen l’estany és típicament mediterrani.
La temperatura mitjana interanual es troba a l’entorn dels 15º C i la
pluviositat és força abundant, amb una precipitació anual que sol oscil·lar
entre els 700 i els 900 mm. Els vents del nord-oest predominen durant
tot l’any mentre que els vents procedents del sud-est, es deixen notar
més a la primavera i a l’estiu, associats a la marinada. Les serres que
tanquen la conca lacustre tenen una importància bàsica en les
condicions climàtiques: la serralada de Rocacorba protegeix dels vents
humits del sud-oest, mentre que la serra de la Mare de Déu del Mont fa
recer de les adveccions del nord-oest. La disposició planera i oberta
cap a llevant del territori permet l’entrada de l’aire que procedeix de la
costa el qual juga un paper atemperador dels rigors climàtics.
L’estany de Banyoles i el sistema d’aigües subterrànies, rieres, sèquies
i recs, constitueix un dels principals valors paisatgístics. El riu Fluvià
travessa l’extrem nord del territori, mentre que al sector sud destaquen el riu Terri i la riera de la Farga, ambdós afluents del Ter. Són uns
rius de règim pluvial prepirinenc amb influències mediterrànies que es
manifesten amb un acusat descens del cabal a l’estiu.

El paisatge forestal actual de l’Estany de Banyoles té la seva principal
raó de ser en l’evolució de l’aprofitament dels boscos en els darrers
cent anys. La formació vegetal més abundant en el paisatge és la pineda de pi blanc (Pinus halepensis). Les pinedes de pi blanc presenten un estat d’abandonament generalitzat pel que fa a l’ordenació i la
gestió forestal. En conseqüència, manifesten en el seu interior diferents
estadis de successió cap a l’alzinar litoral. Les comunitats vegetals
més freqüents que es troben sota la feble ombra del pi blanc són la
brolla de romaní i bruc d’hivern i la pastura de jonça. La brolla és una
comunitat molt densa on dominen el romaní (Rosmarinus officinalis) i
el bruc d’hivern (Erica arborea). La jonceda és un gramenet caracteritzat
per la presència de la jonça (Aphyllantes monspeliensis), encara que

Figura 10.7: El clot d’Espolla és una àrea que queda inundada temporalment després de
pluges importants a causa de la surgència de l’aigua que circula pel sistema càrstic.
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també hi creixen diverses plantes subarbustives, com l’argelaga (Genista scorpius) i la gatosa (Ulex parviflorus).

Evolució històrica del paisatge

Als indrets on la humitat del sòl és més o menys constant al llarg de
l’any hi apareixen unes comunitats vegetals específiques i adaptades
als sòls permanentment humits. Segons la profunditat a què se situa
el nivell freàtic, s’estableix un gradient o zonificació d’ambients que
són colonitzats per comunitats vegetals diferents, condicionades per
les variacions en el grau d’humitat del sòl. L’existència d’aigua
embassada i sòls molt humits a l’entorn de l’estany de Banyoles ha
permès l’aparició d’hàbitats molt específics amb la presència d’espècies
rares a Catalunya i, per tant, de gran interès florístic. És el cas d’algunes
falgueres, com la llengua de serp (Ophioglossum vulgare) i la
Thelypteris thelypteroides. Aquesta darrera és pròpia de les zones
plujoses localitzades a baixa altitud. També és freqüent en els hàbitats
més humits el ranuncle de canyissar (Ranunculus lingua).
La composició faunística està altament influïda per les condicions dels
hàbitats i l’activitat antròpica. L’estany hostatja diferents espècies
característiques de les zones humides, algunes d’elles introduïdes.
Entre els peixos, hom hi troba com a espècies autòctones l’anguila
(Anguilla anguilla), el barb de muntanya (Barbus meridionalis), la bavosa
de riu (Blennius fluviatilis) i la bagra (Leuciscus cephalus). La relació
d’espècies piscícoles es completa amb les que han estat introduïdes
en aquest últim segle, ja sigui procedents d’Amèrica del Nord com la
perca americana (Micropterus salmoides), el mirallet (Lepomis
gibbosus), la gambúsia (Gambusia affinis), o bé procedents del
continent europeu: el gardí (Scardinius erythrophthalmus), la madrilleta
vera (Rutilus rutilus), la carpa (Cyprinus carpio), el lluç de riu (Esox
lucius) i la perca (Perca fluviatilis).

Figura 10.9:El triops és un petit crustaci de formes primitives que habita al clot d’Espolla.

Pel que fa a les aus, hi sovintegen l’ànec collverd (Anas platyrhynchos),
la polla d’aigua (Gallinula chloropus), la fotja (Fulica atra), l’esplugabous
(Bubulcus ibis), la gavina riallera (Larus ridibundus), la boscarla de
canyar (Acrocephalus scirpaceus) i el balquer (Acrocephalus
arundinaceus). Més escassos hi són el cabusset (Tachybaptus
ruficollis), el martinet blanc (Egretta garzetta), el bernat pescaire (Ardea cinerea), el xarxet (Anas crecca) o el blauet (Alcedo atthis), entre
d’altres. Pel que fa als amfibis, les característiques d’humitat d’aquests
paratges fa que hi siguin abundants. L’estanyol del Clot d’Espolla, per
exemple, és un indret molt utilitzat com a bassa de reproducció per
granotes i gripaus. Entre les espècies més destacades cal esmentar
el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes),
el gripau puntejat (Pelodytes punctatus) i la reineta (Hyla meridionalis).
En relació als rèptils, sobresurten el vidriol (Anguis fragilis), la colobra
llisa meridional (Coronella girondica) i la serp d’aigua (Natrix natrix). El
rat-buf (Arvicola sapidus), freqüent a l’estany de Banyoles, és l’únic
mamífer vinculat directament als ambients aquàtics. Altres com el teixó
(Meles meles) o la mostela (Mustela nivalis), tenen una certa
preferència pels espais agrícoles. Hi ha un gran nombre i varietat
d’animalons invertebrats que poblen les aigües, però destaca per sobre de totes la tortugueta o triops (Triops cancriformis), un crustaci de
formes primitives que habita les aigües intermitents del Clot d’Espolla.

Els antecedents més remots del poblament humà a l’Estany de
Banyoles es remonta al Paleolític i se situa a les coves de Reclau
Viver, a Serinyà. Hi ha també documentada l’existència d’un poblat
neolític al sector de la Draga, però l’origen de la ciutat de Banyoles cal
cerca-lo en l’establiment del monestir benedictí de Sant Esteve, al segle
IX. L’aprofitament del potencial hidràulic i el control de l’aigua de l’estany
per al regadiu, juntament amb la pesca, els molins i altres indústries
relacionades amb l’aigua corrent foren les fonts de riquesa principals
del monestir i de la vila que va néixer al seu redós. A partir del segle XI,
el nucli de Banyoles va iniciar un fort creixement, el seu mercat va
guanyar importància i es va reformar la vila vella. A partir del segle XIII
es va configurar l’anomenada vila nova gràcies al creixement econòmic
del sector tèxtil i de l’adobat de pells. Aquest fet va provocar un
creixement de la població i la consolidació de Banyoles del nucli urbà
amb la construcció de la seva plaça major porticada. En els segles
posteriors els processos de canvi paisatgístic van continuar, no sense
interrupcions provocades per diferents esdeveniments tant de tipus
natural, com el terratrèmol del segle XV, com d’origen socioeconòmic
o polític: la Guerra dels remences i les successives crisis agrícoles o
de producció artesanal primer i industrial més tard.
El creixement urbanístic i demogràfic d’aquests segles va comportar
les primeres transformacions paisatgístiques importants, tant al voltant
de l’estany com en l’àrea d’influència de la vila de Banyoles. L’obertura
de canals i sèquies, junt amb la construcció de molins i edificacions
relacionades amb activitats artesanals que depenien de la disponibilitat
d’aigua, van modificar el paisatge del sector sud-est de l’estany i va
configurar una trama intensament colonitzada.

Pel que fa a les àrees de connexió biològica, cal citar les àrees del pla
de Martís, pla d’Usall i Estanyol d’Espolla, la plana oest del Terri i els
connectors fluvials del pla de l’Estany.

Figura 10.8: Les torres de guaita al voltant de l’estany són utilitzades per observar les aus a
més de poder-hi contemplar el paisatge.

Figura 10.10: Vista del paisatge de l’entorn de l’estany de Banyoles en una fotografia del segle
passat.
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El mosaic agroforestal que caracteritza encara avui dia el paisatge de
l’entorn de Banyoles, sobretot en el sector meridional i de llevant, va
prendre forma en aquests segles. És un tipus de paisatge que es va
articular al voltant de masies i de petits nuclis rurals, els veïnats, sovint
agrupats en torn d’una esglèsia parroquial. Les masies i els veïnats
eren unitats gairebé autosuficients que exercien el control sobre els
recursos agrícoles, forestals i de caça dels territoris que tenien
assignats. Els conreus ocupaven tot l’espai disponible a excepció de
les crestes de les serres i les obagues més marcades que es deixaven
per a domini del bosc, tant a causa de les característiques
morfològiques i edàfiques poc favorables com per les necessitats de
posseir un subministrament de llenya i fusta per cobrir les necessitats
domèstiques. Aquest tipus de paisatge és encara visible a llevant de la
conca de Banyoles, entre Esponellà, Fontcoberta i Cornellà del Terri,
on són nombrosos tant els veïnats (veïnat de Martís, veïnat del Borrell,
veïnat d’en Fares, veïnat de can Prat, veïnat de Dalt), els petits nuclis
rurals (Centenys, Figueroles, Puigpalter, Pujals dels Pagesos), com
les masies (can Grau, ca l’Oriol, can Comes, mas Argelaguer, can
Selvatà, etc.), que posen de manifest la presència d’una antiga i densa
xarxa humana d’ocupació del territori.
Les petites indústries associades als recs de Banyoles van tenir el
seu punt culminant al segle XVIII i això es va traduir en un creixement
demogràfic i la construcció de nous ravals més enllà del centre històric
al llarg dels camins de Girona i Besalú. Ara bé, amb la introducció de la
turbina hidràulica, la ubicació prop dels rius grans va fer ineficient, a
excepció de les adoberies, que no depenien de la força hidràulica, la
protoindústria banyolina, que va anar desapareixent. La ciutat es va
estancar i només es van traçar algunes tímides alineacions de carrers
en direcció a l’estany. A la resta de nuclis el creixement fou petit, i, en
cap cas va desbordar, a excepció d’alguns petits ravals, com en el cas
de Cornellà del Terri, els seus cèrcols medievals.

Paisatge actual

Figura 10.12: Castell de Ravós del Terri, adossat a l’església de Sant Cugat.

Al segle XX l’activitat urbanística a Banyoles i el seu entorn, i es va
materialitzar en l’aparició de noves zones de creixement i la urbanització
de l’estany, que va començar a prendre l’actual forma de paisatge lacustre humanitzat. A partir de la postguerra hi hagué alguns canvis
importants en la morfologia urbana de la ciutat com a resultat de
l’expansió industrial, i la construcció de grups d’habitatges de cases
barates de tipologia «ciutat-jardí» i de blocs de pisos per a obrers. A
partir de la dècada de 1960, petites indústries d’arrel local, bàsicament
del sector del metall i agroalimentari van convertir l’àrea de Banyoles
en un petit districte industrial. Les noves instal·lacions industrials així
com les noves promocions d’habitatges van anar situant-se també fora
del nucli urbà de Banyoles i cap als municipis veïns, especialment a
Camós i Porqueres, i a redòs de l’eix de la carretera C-150, en direcció
a Girona.
La dessignació de Banyoles com a subseu del Jocs Olímpics de Barcelona de l’any 1992 va donar un darrer impuls al municipi i va consolidar el rol de l’estany de Banyoles com un espai recreatiu i de lleure.
L’esdeveniment va ser aprofitat també per regular els usos de l’estany
i encetar determinades propostes de reestructuració ambiental i
arranjament paisatgístic: recuperació de la vegetació, restauració de
les àrees degradades i nous creixements urbanístics a les àrees
properes de l’estany que van gaudir d’un tractament paisatgístic adeqüat.
Precisament, la nova vila olímpica, situada al sector de la Draga, va
reforçar el perfil residencial de Banyoles. Així mateix, la construcció de
l’autovia C-66 (Sant Julià de Ramis-Banyoles) va augmentar
l’accessibilitat de la unitat respecte de Girona i la va inserir dins de la
dinàmica immobiliària de la ciutat de Girona.

Figura 10.11: Fotografia antiga de la ciutat de Banyoles des del puig d’en Colomer.

La unitat de paisatge Estany de Banyoles s’articula al voltant de l’espai
central ocupat per l’estany i la ciutat de Banyoles. Tot i això es poden
diferenciar els paisatges de tres àmbits territorials que es reparteixen
l’espai geogràfic. Per una banda hi ha l’estany i la ciutat de Banyoles,
que formen un sistema territorial i paisatgístic indissociable, amb una
personalitat molt marcada determinada per la presència de l’estany,
un element paisatgístic de gran rellevància i únic en els paisatges
catalans. Per altra banda es troben un paisatge agroforestal de relleu
suaument ondulat, que envolta tot l’estany excepte pel costat oest.
També s’hi troba un mosaic paisatgístic format per conreus de secà i
boscos de pi blanc amb alzines així com alguns rierols i torrents que el
travessen. Finalment, es pot diferenciar el sector de topografia abrupte
que s’aixeca a ponent de l’estany de Banyoles i que morfològicament
es correspon amb els primers estreps de les muntanyes del Rocacorba
i d’altres relleus del sistema Transversal, amb un paisatge de muntanya
dominat pels boscos i on hi són presents ja alguns elements propis
dels paisatges d’afinitats medioeuropees que acabaren per imposarse uns quilòmetres més enllà, ja en el cor de la Garrotxa.
L’espai agrícola ocupa al voltant del 60 % del territori de la unitat Estany
de Banyoles. Malgrat la important reducció de la població activa agrària
que s’ha donat a les darreres dècades, el conjunt de terres llaurades
no ha disminuit de forma significativa. L’activitat agrària ha estat
tradicionalment molt diversificada però amb un predomini dels conreus
herbacis. En els darrers anys la producció s’ha orientat a l’obtenció de
cereals (blat i civada), blat de moro, lleguminoses i altres farratges. La
major part de la producció agrícola s’utilitza com a complement de
l’alimentació del bestiar en un sistema d’integració de l’agricultura i les
activitats ramaderes, on hi destaquen els sectors del boví i el porcí. A
més, a Banyoles ha destacat històricament el conreu dels alls.
Actualment els espais rurals es caracteritzen per una baixa densitat
de població i unes dinàmiques que estan molt relacionades amb el
predomini de les activitats ramaderes així com al desenvolupament de
1,2%
9,3%
Vegetació espontània

28,5%

Espai agrícola
Espai construit

61%

Morf ologia litoral i làmines
d'aigua

Grans usos i cobertes del sòl.
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia d’usos i cobertes del sòl (ICC)
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nous projectes urbanístics. El sector ramader ha passat d’una activitat
de caire familiar destinada bàsicament a l’autoconsum a una ramaderia
especialitzada. El procés ha generat la instal·lació de nous equipaments
agrícoles en entorns eminentment rurals que en alguns casos s’han
produït sense cap criteri d’integració paisatgística.
Cornellà, Esponellà i Fontcoberta destinen més del 40% de la seva
superfície als conreus i només tres municipis (Banyoles, Camós i
Fontcoberta) estan perdent superfície cultivada darrerament. En canvi
a Palol de Revardit els boscos ocupen més de les tres quartes parts
del terme municipal.
La massa boscosa ocupa el 28% del territori, on hi predominen els
boscos de pi blanc. Bona part de les masses forestals es localitzen a
l’extrem occidental, on recobreixen les serres i els contraforts que formen part dels relleus del Rocacorba. La major part d’elles no gaudeix
d’instruments de gestió forestal.
L’espai construït representa el 8,9% de la superficie total. Banyoles,
Porqueres, Serinyà, Esponellà, Camós, Cornellà de Terri i Palol de
Revardit sumaven, l’any 2009, una població a l’entorn dels 27.600
habitants. Tots els municipis han crescut a causa de la influència que
exerceix la capital comarcal, així com degut a la proximitat de l’àrea

urbana de Girona. L’activitat constructiva ha augmentat molt en
municipis com Porqueres, Cornellà de Terri o Serinyà, amb un
creixement important dels habitatges unifamiliars, sobretot els aïllats,
per sobre dels plurifamiliars. Aquesta expansió s’ha traduït en la
transformació de la fesomia urbanística d’alguns nuclis urbans i en
l’afectació d’alguns sistemes naturals.
La carretera C-66 constitueix l’eix viari principal del territori. El paisatge
del seu entorn s’està transformant amb l’aparició d’edificis per a
indústries i activitats de serveis, en combinació amb les zones
residencials adjacents. En aquest eix viari de Girona a Olot el teixit
industrial és divers i el conformen petites i mitjanes empreses entre
les quals destaquen els sectors alimentari i metal·lúrgic.

Expressió artística del paisatge
El paisatge de l’Estany de Banyoles ha estat objecte de representacions
artístiques diverses al llarg de la història amb unes obres que l’han
dotat de sentits i matisos particulars, ja sigui a través de la pintura,
l’escultura o la literatura.

Jacint Verdaguer, amb la ruta verdagueriana, i Josep Pla han estat
alguns dels escriptors de més anomenada que s’han referit a l’estany
de Banyoles en la seva obra. Verdaguer, en el Cant VI de Canigó, escriví
un petit poema inspirat en el paisatge de l’entorn de l’estany que diu
així:
«Tota la nit he filat
vora l’estany de Banyoles
el cantar del rossinyol
el refilar de les goges
Mon fil era d’or
d’argent la filosa
los boscos veïns
m’han pres per l’aurora.»
(Verdaguer, 1929)
Altres autors que s’han referit al paisatge de l’estany de Banyoles a
través de descripcions poètiques són: Camil Geis, Frederic Corominas
Planellas, Josep Tharrats, Jaume Farriol, Manuel Pont, Prudenci
Bertrana, Joaquim Hostench, Jordi Cots, Josep Navarro Santaeulàlia,
Salvador Oliva i Joan Perucho. Escriuen principalment sobre la natura
que l’envolta, la Draga, la vegetació, els banys vells, les pesqueres, les
vistes des del Puig de Sant Martirià, el passejar i remar, les muntanyes

Figura 10.14: Al sector de llevant, entre Fontcoberta, Cornellà del Terri i Ravós del Terri. Hi predomina un paisatge agroforestal com el que es mostra a la fotografia d’un sector proper a Puigpalter.
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i tot el paisatge en conjunt.
Així per exemple, Joan Perucho a Històries apòcrifes escrigué:
«[...] va esmentar el paisatge de les altes muntanyes tan
estimades i les seves visions del mar; l’espectacle fascinant de
la natura i, amb cortès deferència, la joia, eternament renovellada,
de les aigües de l’estany, allà on comença o s’acaba la poesia»
(Perucho, 1974).
I Jaume Farriol en la poesia Banyoles vora el llac descrigué l’estany
com:
«[...] alguna cosa més que una massa d’aigua més o menys
blava, més o menys bonica i atractiva. L’estany és una
consciència, una present constant. Ultrapassant els límits del
paisatge ha amarat l’ànima del poble amb una il·lusió definitiva,
total.» (Farriol, 1966).
Des del punt de vista literari l’estany proporciona doncs abundant material poètic, que se centra sovint en els elements més bucòlics del
paisatge. Així, es parla de muntanyes emmirallant-se a l’aigua, de fades
que llisquen sobre l’estany, de joncs que s’inclinen, de desmais que
ploren, d’infinits siderals, d’horitzons pirinencs. Josep Pla a «Un llac
per pintar» deia que:

«El llac de Banyoles és una pura monada, una aparició [...] d’una
tal transfiguració emocionada de colors, que pintar-lo ha d’ésser
perillosíssim» (Pla, 1976a).
Pel que fa a la ciutat de Banyoles també s’hi refereixen, entre d’altres,
Josep Butinyà, Francesc Xavier Pla, Joan Llimona, Joan Alavedra i
Josep Navarro Santaeulàlia. A banda de l’estany, Josep Navarro
Santaeulàlia escriu sobre el municipi de Fontcoberta, Antoni Rigau Rigau
i Jacint Verdaguer Santaló ho fan sobre Esponellà i Javier Cercas i
Joan Perucho Gutiérrez s’han referit en alguna de les seves obres al
paisatge de Palol Revardit. Altres escriptors descriuen el riu Fluvià, la
seva personalitat, l’aigua, els molins, etc. Josep Navarro Santaeulàlia,
per exemple, descrigué el paisatge de Fontcoberta, observat des de la
carretera a Vilavenut:

Museu Arqueològic Comarcal.
El Museu Darder conserva abundant documentació gràfica i escrita
que dóna una idea de les característiques del paisatge antic de l’entorn
de l’estany de Banyoles. Cal citar les col·leccions de postals i les
col·leccions de diferents fotògrafs que han deixat testimonis gràfics
d’aquest paisatge. El fons d’imatges del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany recull també una bona mostra de fotografies antigues i actuals.

«[...] una graciosa ondulació de la terra; l’harmònic alternança de
boscos i conreus; les feixes que s’esglaonen en un vessant; un
mas a redós d’un alzinar; un parell de núvols immòbils i
blanquíssims; una olivereda abandonada; un camp acabat de
llaurar, amb els terrossos encara humits i lluents, molt lluent com si el tractor hagués desenterrat la llum de la tardor»
(Santaeulàlia, 1998).
Els pintors Manel Pigem i Ros (1862-1946) i Joan de Palau (1919-)
són uns destacats paisatgistes que han centrat bona part de la seva
obra en la representació pictòrica del paisatge de l’entorn de l’estany
de Banyoles. Ambdós són els principals exponents de l’anomenada
escola de pintura paisatgística banyolina. També cal esmentar Lluís
Roura, pintor paisatgista nascut a Sant Miquel de Campmajor i
actualment afincat a l’Escala, que ha plasmat d’una forma molt personal l’atmosfera de diferents indrets de l’Estany de Banyoles.
Per altra banda Xicu Cabanyes (1945) és l’escultor que ha creat l’original
bosc de Can Ginebreda, situat a mig camí entre Banyoles i Sant Miquel
de Campmajor, i que és ja un element més del paisatge banyolí.
El músic que millor ha reflectit el paisatge lacustre de banyoles ha
estat Cassià Casademont i Busquets (1875-1963) que composà una
òpera inspirada amb una llegenda sobre l’estany.
En quant a les institucions culturals cal destacar el Centre d’Estudis
Comarcals, fundat el 1943, que té com a objectiu conservar el patrimoni
històric i artístic de Banyoles i la seva comarca a través de diferents
iniciatives. En el passat també hi hagué d’altres institucions culturals i
artístiques, com el Tint, Presència-63 o el Cercle de Catòlics i, més
recentment, cal destacar el paper de l’Ajuntament i el Centre Excursionista de Banyoles, que tenen un paper actiu en la promoció dels valors
naturals i culturals de la comarca. Part de l’expressió paisatgística està
recollida en museus i sales d’exposicions. Els principals centres són
el Museu Darder-Espai d’interpretació de l’Estany de Banyoles i el

Figura 10.16: La dona desorientada, una de les escultures amb més renom del bosc de can
Ginebreda.

Valors en el paisatge
Els valors naturals i ecològics del paisatge de la unitat es concentren fonamentalment en el mateix estany, el qual forma part del Pla
d’Espais d’Interès Natural (PEIN), juntament amb el clot d’Espolla. L’any
2003 va ser inclòs a la Llista Ramsar de Zones Humides d’Importància
Internacional i també forma part de la Xarxa Natura 2000. L’espai sotmès
a protecció ocupa una superfície de poc més de 1000 ha i s’estén per
part dels municipis de Banyoles, Fontcoberta i Porqueres. La protecció
rau en les peculiaritats del sistema lacustre i en la importància de la
biodiversitat que hostatja. La delimitació definitiva de l’espai protegit, la
creació del Consorci de l’Estany, i la possible declaració d’alguna figura de protecció especial, han de suposar un veritable impuls en la gestió
de l’espai natural i obren un escenari de futur molt positiu.

Figura 10.15: Banyoles, de Lluis Roura.
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El mosaic agrícola dels voltants de Cornellà del Terri presenta un patró
diferent que resta definit per una sèrie d’árees agrícoles d’estructura
complexa al voltant de la riera de la Farga. Aquestes àrees presenten
una alternança de conreus de secà amb boscos de pi blanc que se
situen en zones de lleu pendent i delimitades per les rieres i la vegetació
associada als cursos d’aigua.

Altres espais naturals d’interès són el pla de Martís i el riu Fluvià. Per
altra banda, la Reserva Natural de fauna salvatge de l’Illa del Fluvià,
està situada entre els municipis de Sant Ferriol, Maià del Montcal i
Serinyà, a cavall de les comarques de la Garrotxa i el Pla de l’Estany.
Va ser creada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca l’any
1992. Hi destaquen les comunitats d’arbres de ribera i les comunitats
de vegetació hidrofítica submergida, que estan protegides per la Directiva Hàbitats de la Unió Europea i per la Xarxa Natura 2000.
El riu Fluvià a l’alçada d’Esponellà presenta un bon estat de conservació
i una alta biodiversitat a les seves ribes, especialment en el tram del
curs mitjà entre Besalú i Bàscara. El Fluvià posa en contacte els parcs
de la zona volcànica de la Garrotxa i dels Aiguamolls de l’Empordà. Es
tracta d’un riu que, a excepció d’Olot, no presenta altres nuclis urbans o
industrials importants a les seves ribes ni tampoc grans rescloses. Per
tant, posseeix un gran potencial biològic, paisatgístic i recreatiu així com
moltes possibilitats per a una restauració ecològica dels trams més
degradats. També destaquen els paratges fluvials del riu Terri, junt amb
els hàbitats de les vores dels recs i sobretot els elements menors de la
conca lacustre, com ara els estanyols, els brolladors i les àrees
d’aiguamolls.
D’altra banda, a la unitat de paisatge s’hi localitzen tres espais d’interès
geològic: la conca lacustre de Banyoles, la «platja» d’Espolla i el paratge
de les Estunes.
A banda de tots aquests espais protegits o inventariats, cal destacar
els espais d’interès natural i connector definits en el Catàleg d’Espais
d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines elaborat i

A l’espai de relleu ondulat que s’obre a llevant de l’estany de Banyoles
hi predomina el mosaic agroforestal dels Terraprims, que destaca
també pel seu valor estètic que es caracteritza per una alternança de
conreus i boscos. La morfologia i la configuració espacial del conjunt,
la seqüència d’espais buits i plens, junt amb la disposició de la vegetació
en relació amb les parcel·les de conreu proporciona una important
singularitat en la imatge del paisatge. Així com els nuclis que
corresponen al patró d’assentaments dels Terraprims, com Santa
Llogaia del Terri, Fontcoberta, Pujals dels Pagesos o Pujals dels
Cavallers, amb la seva morfologia petita i compacte al voltant de
l’església, i on encara es manté la convivència entre l’ús residencial i
l’agroramader.
Figura 10.18: Camps de conreu situats a les immediacions de l’estany de Banyoles.

editat per la Diputació de Girona l’any 2009. Aquests espais són: planes al·luvials dels curs alt del riu Fluvià; terraprim d’Empordà; vall del
riu Ser; plans al·luvials del riu Fluvià; pla de Martís de Centeny; vall del
riu Rodeja; pla d’Usall; plans al·luvials de Garrumbert, el Terri, el Reverdit
i el Remença; turons de Miànigues; muntanyes de Rocacorba;
muntanya dels Sants Metges.
Pel que fa als valors estètics, l’estany de Banyoles és un exemple
d’interfície paisatgística on es produeixen combinacions i contrastos
de formes, textures i colors entre la làmina d’aigua de l’estany, les
formacions vegetals que l’envolten, els espais agrícoles i els elements
construïts com les pesqueres, les barques, els passeigs i els jardins.
De fet, aquests darrers van ser declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de Jardí Històric per la Generalitat de
Catalunya, l’any 1996.
El patró agrícola del voltant de l’estany de Banyoles es considera una
singularitat amb valor estètic a causa de la disposició dels conreus al
voltant de l’estany, en una zona de baix pendent. Les parcel·les
segueixen les directrius que marca l’estany i es col·loquen entre la
làmina d’aigua i les àrees on comença a augmentar el pendent. Les
alineacions arbòries del seu entorn, els canvis estacionals o els
elements del sistema lacustre acaben de definir aquests valors.
Els conreus del pla de Martís destaquen per ocupar una gran àrea, de
relleu planer, amb uns límits que es perceben clarament a l’estar formats
per boscos de pi blanc. La part sud de l’àrea està travessada per la
carretera C-66 que trenca la continuïtat de l’ordenació agrícola.

Els rius, amb totes les seves manifestacions morfològiques: els
meandres, els congostos, i la vegetació vinculada conformen uns
paisatges amb un valor estètic molt alt. Són els sistemes que millor
sintetitzen l’estructura física del territori, en ser elements
complementaris de l’estructura del relleu i, alhora formen part de la
xarxa de connectors ecològics. També cal destacar el valor estètic
dels conjunts formats pels horts i el patrimoni relacionat amb el sistema de regadiu que es pot observar a Esponellà, Serinyà, Porqueres o
Cornellà del Terri.
Els valors estètics del conjunt del paisatge es complementen amb els
canvis cromàtics que es donen entre els elements persistents. Per
exemple, les àrees urbanes i la mateixa làmina d’aigua de l’estany, i el
paisatge de les àrees rurals esteses entre Esponellà i Cornella del
Terri. Les àrees rurals manifesten canvis puntuals o estacionals gairebé
sempre relacionats amb els canvis d’aspecte que presenten els
conreus herbacis al llarg del seu cicle anual, o derivats de la rotació de
conreus. Pel que fa a les àrees forestals els canvis cromàtics i
morfològics més notables es donen a les vores del riu Fluvià on al
predominar-hi la vegetació caducifòlia es perceb una gran variació en
els colors i la morfologia vegetal al llarg de l’any.
Els valors històrics es relacionen amb les empremtes més rellevants
que l’ésser humà ha deixat en el paisatge de l’Estany de Banyoles al
llarg de la història. S’hi localitzen elements de diferent tipologia i
cronologia com el Parc de les coves prehistòriques de Serinyà, el Parc
Neolític de la Draga, a Banyoles, i la vila romana de Vilauba, a Camós,
els quals a més de ser jaciments arqueològics de gran importància,
ajuden a interpretar les condicions de vida dels primers pobladors i
quina era la configuració del paisatge molts segles enrera.

Figura 10.17: El riu Fluvià a l’alçada d’Esponellà.
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El paisatge rural que envolta l’estany posseeix unes arrels històriques
encara visibles en l’actualitat a causa de les nombroses masies, veïnats
i petits nuclis rurals que hi són presents. Aquests elements són
indissociables al mosaic agroforestal que caracteritza el paisatge de
l’àrea esmentada. Al sector de ponent de l’estany, la presència d’algunes
ermites com la de Santa Maria de Porqueres i Sant Miquel Sesvinyes
es relacionen amb la presència d’una àrea d’alta concentració d’ermites
i santuaris que s’estén des de les muntanyes de l’alta Garrotxa fins el
sector del Rocacorba.

classifiquen segons el nivell, l’accessibilitat i la tipologia. Estan recolzats
per infraestructura de serveis i de tipus turístic, així com de guiatge. Alguns
dels paisatges, sobretot a l’entorn de l’estany, són també aptes per a
tasques de divulgació científica i educació ambiental.

El conjunt format pels horts de Banyoles i el sistema de regadiu
constitueixen un tipus de paisatge amb unes arrels històriques molt
antigues. El seu origen se situa al segle IX i es deu a la implantació
d’una xarxa de recs de desguàs de l’estany, construïda per una
comunitat de monjos benedictins, que va permetre dessecar els
aiguamolls que l’envoltaven i aprofitar l’aigua per a usos agrícoles i
industrials. La singularitat principal dels horts de Banyoles és la xarxa
formada per les sèquies de rec, la simplicitat i eficàcia de la qual ha fet
que hagi perdurat més de mil anys sense sofrir canvis importants. Es
basa en l’existència de nombrosos ramals secundaris que deriven dels
recs principals, i que possibiliten l’accés de l’aigua a pràcticament
qualsevol indret, on tan sols la posició de les cadiretes o bagants, que
poden barrar el pas de l’aigua o deixar-li via lliure, indica el camí que
l’aigua pot seguir. A més dels valors històrics esmentats els horts
posseeixen valors culturals, socials i productius que cal preservar i
potenciar.

L’estany de Banyoles i els seus entorns presenten una elevada càrrega
simbòlica i identitària que es posa de manifest en nombroses
llegendes i contes com el del drac de Banyoles, el castell enfonsat, en
Morgat de Porqueres, les bruixes d’Usall o la llegenda del clot de la
Draga, però sobretot en el fet de constituir l’element paisatgístic amb
una càrrega identitaria més forta per a la població de la zona.

Alguns paisatges agrícoles i forestals destaquen pel seus valors
productius. Pel que fa als boscos, el Departament de Medi Ambient

La recerca científica, impulsada sobretot per diferents Departaments
de la Universitat de Girona, ha estat prolífica i ha donat a conèixer la
riquesa del paisatge de l’estany, sobretot pel que fa als aspectes
arqueològics, històrics, botànics i geològics.

El paisatge de les Estunes, a la riba sud-occidental de l’Estany, també
s’inclou en el conjunt de llocs que presenten una atmosfera especial, a
vegades una mica inquietant, a causa de les formes capricioses
excavades en els dipòsits de travertins, on habiten les «Aloges», les
fades de les Estunes.

Figura 10.20: Església romànica de Santa Maria de Porqueres, segle XII.

en gestiona 296,7 hectàrees. Entre les àrees agrícoles cal remarcar el
conreu dels alls, per la seva importància econòmica. Recentment la
integració de les activitats agrícoles i ramaderes ha facilitat l’aparició
de granges ramaderes que destaquen per l’elevada densitat de caps
de bestiar. També és de remarcar l’increment de l’agricultura ecològica,
la producció de qualitat i l’artesania alimentària que dóna lloc a productes
de qualitat reconeguda com el xai, l’oli d’oliva, mel, formatges i
hortalisses.

Els paratges presidits per edificis de tipus religiós com ermites o
santuaris concentren valors de tipus religiós i espiritual. En alguns
es celebren avui dia, encara aplecs de caràcter religiós. És el cas de
l’aplec de la Mare de Déu de la Font, a Fontcoberta, i de l’aplec de
Santa Magadlena, a Camós. També la Festa de Sant Pere, a Cornellà
de Terri, la Pujada a la Mare de Déu del Mont que s’efectúa de de
Crespià, Esponellà i Vilert, o l’aplec de Sant Mer, llegendari fundador
de Banyoles que va donar mort al drac de l’estany.

Més enllà de les consideracions d’ordre ecològic i mediambiental,
l’estany de Banyoles és un espai al voltant del qual s’ha estructurat
una intensa activitat econòmica i social. Els atractius paisatgístics de
l’estany atreuen un fluxe de visitants des de fa molts anys i l’espai pot
ser considerat, des d’aquesta perspectiva, com una destinació turística. De fet, el fenomen del turisme es cada vegada més important en
l’estructura productiva local. Un altre dels aspectes que reforcen la
funció turística és l’activitat esportiva, que tingué en els Jocs Olímpics
de l’any 1992 el seu punt culminant.
Hi ha tot un conjunt d’itineraris per al desenvolupament d’activitats de
lleure, esport, aventura, passeig, excursionisme, repòs o només com a
lloc de trobada, que posen de manifest el valor d’ús social del paisatge
de molts indrets de la unitat. Els itineraris estan senyalitzats i es
Figura 10.19: Pont medieval de Sant Andreu del Terri.

Figura 10.21: Paisatge agrari amb Camós al fons.
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oest cap a la ciutat de Banyoles. Un cop allà torna a prendre direcció
nord-oest cap a Serinyà, i endinsar-se en els paisatges de la vall del
Fluvià.
Entre totes les possibilitats que s’ofereixen per seguir itineraris a peu o
rutes de senderisme cal destacar, la que ressegueix l’estany de
Banyoles (101), on val la pena desviar-se al paratge de les Estunes,
situat a poca distància de l’extrem sud-oest de l’estany, el qual permet
visitar les galeries i altres formes càrstiques desenvolupades en els
dipòsits de travertins que es troben envoltats per un dens alzinar. Com
també són una alternativa interessant els itineraris que porten cap els
petits estanyols del costat de ponent de l’estany.
També destaca la ruta entre Cornellà del Terri, Palol de Revardit i Camós
(102), que recorre part del patrimoni cultural de la unitat, i visita indrets
com la plaça del maig de Cornellà, el pont medieval de Sords, el castell
de Ravós del Terri, el pou de glaç de Palol, el castell de Palol, o Santa
Magdalena de Noves, a Camós.

Figura 10.22: Panoràmica de l’estany de Banyoles des del puig de Can Colomer.

Principals rutes i punts d’observació i gaudi del paisatge
Per obtenir un paisatge de proximitat de la unitat, és aconsellable evitar la carretera principal C-66, tot i que és idònia per creuar tota la
unitat de dalt a baix i aconseguir una visió global de les singularitats
d’aquest paisatge (itinerari 2, veure mapa 10.2).
En canvi, és interessant circular per carreteres locals com la GIV-5145,
que des de Cornellà del Terri es dirigeix en direcció nord cap els veïnats
del Pujal dels Cavallers i can Quim fins enllaçar amb la carretera GI513, després de travessar sectors on predomina el paisatge agroforestal
amb camps de conreu de secà i boscos mixtos d’alzines i pins,
característic de la zona, llavors es pot seguir fins a Borgonyà i retornar
al punt d’inici (39).
El mateix tipus de paisatge es pot observar si es segueix la carretera
GIV-5136, de Banyoles a Fontcoberta (37). Des d’aquest punt hom es
pot dirigir cap a la urbanització de Melianta i allà enllaçar amb la carretera GIP-5121 en direcció a Esponellà, la qual travessa el pla de
Centenys i ofereix una vista esplèndida sobre el paisatge del pla de
Martís. A Esponellà es pot gaudir dels paisatge de ribera del riu Fluvià.

També és aconsellable seguir la carretera que voreja l’estany pel seu
costat de ponent (38), de Banyoles a Santa Maria de Porqueres, i que
continua cap a l’estanyol Nou fins enllaçar amb la carretera C-150a
per sobre de Lió, després d’enfilar-se per un vessant del turonet
allargassat que tanca la plana de l’estany pel nord-oest. És un itinerari
poc transitat pels vehicles motoritzats i que es pot fer també amb bicicleta. S’hi pot gaudir de la tranquil·litat dels paratges de la vora de ponent
de l’estany, on malgrat la proximitat a Banyoles s’ha evitat que la
urbanització malmetés l’encant del lloc. La vegetació de les ribes de
l’estany es mostra ufanosa i l’ombra dels arbres de ribera convida a
les passejades tranquil·les.
Es poden fer molts altres itineraris de descoberta de la unitat com al
Pla d’Usall des de l’antiga carretera que des de Serinyà entrava a
Banyoles pel nord (C-150a), on hi ha unes bones panoràmiques sobre
el paisatge agrícola de la plataforma elevada que s’estén entre Banyoles,
Serinyà i Esponellà. O al clot d’Espolla, el qual és interessant visitar
després dels períodes de pluges persistents ja que és probable que
llavors es trobi inundat per l’aigua que brolla de les surgències que
formen part del sistema càrstic de la conca lacustre de Banyoles.
El sender de gran recorregut GR-1 (7), que creua bona part dels
Prepirineus catalans, creua pel bell mig dels paisatges de l’Estany de
Banyoles ja que des del pla de Certenys es dirigeix en direcció sud-

Uns altres itineraris a peu són els que es presenten des del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, com poden ser les rutes de Salamina,
els quals ressegueixen els escenaris principals de la novel·la i la
pel·lícula Soldados de Salamina. Les rutes passen per diferents indrets
de Cornellà del Terri, Palol de Revardit i Sant Miquel de Campmajor i
tenen com a objectiu principal explicar alguns dels episodis que
tingueren lloc al Pla de l’Estany durant la Guerra Civil, emmarcats en
els paisatges rurals tradicionals d’aquesta àrea.
Els millors miradors del paisatge de la unitat estan associats a alguns
accidents geogràfics que per les seves característiques topogràfiques
permeten gaudir de panoràmiques visuals sobre els diferents paisatges
de l’àrea. Així per obtenir una bona visió de conjunt sobre l’estany i la
ciutat de Banyoles cal enfilar-se a la plataforma elevada que voreja la
conca lacustre pel sector de llevant, el mirador més destacat és el
puig de Sant Martirià (241 m) (mirador 37, veure mapa 10.2), una bona
balconada natural amb vistes àmplies en totes direccions.
Altres miradors de la unitat són el Puigpalter de Dalt, també a la zona
de llevant, i el puig de Guèmol (207 m), al sud-oest de Banyoles, que
permeten una bona perspectiva de la trama urbana de la ciutat.
Des del puig Castellar (201 m), a Fontcoberta, s’obtenen unes bones
vistes del paisatge rural més proper; des del santuari de Sant Miquel
de la Roca, a Crespià, es contempla el paisatge fluvial i de ribera del
riu Fluvià; i des de Sant Patllari (647 m), a la popular serra del mateix
nom, o Can Ramió, també situat a Rocacorba, s’observa el sector sud
oest de l’estany. Totes aquestes perspectives són interessants però
se situen dins d’altres unitats de paisatge, ja que al tractar-se d’una
zona plana sovint és des de l’elevació de les unitats circumdants d’on
es poden copsar millor les seves singularitats.
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La majoria de municipis (Banyoles, Porqueres, Fontcoberta, Cornellà
del Terri, Palol de Revardit) han desenvolupat nous creixements tant
residencials com per a activitats econòmiques els darrers anys. Els
principals creixements urbanístics es donen en l’eix Banyoles-Cornellà
del Terri, articulat per la carretera C-150a i l’autovia C-66. Entre Banyoles
i la barriada de Pont-xetmar, l’espai construït ressegueix l’eix viari, creant
un paisatge conurbat i de carretera-aparador. Aquesta dinàmica també
és visible, però amb menys intensitat, a la C-66 entre Palol de Revardit
i Cornellà de Terri. En aquesta autovia, també destaca l’impacte visual
d’alguna indústria agroalimentària, com una fàbrica de pinsos, a l’alçada
de Cornellà de Terri.
En relació amb l’autovia C-66 s’ha d’esmentar l’efecte fragmentador i
de barrera ecològica i paisatgística que exerceix, sobretot entre
Banyoles i el veïnat de la República. La infraestructura viària afecta els
torrents del Matamors, Revardit, de Riudellots i el Remença, afluents
del riu Terri pel costat dret. Tots són travessats per aquesta infraestructura.

Figura 10.23: Els camins que ressegueixen la vora de l’estany són utilitzats per passejades a
peu o en bicicleta.

Dinàmica actual del paisatge
La dinàmica actual del paisatge de l’Estany de Banyoles està condicionada pel comportament de dos tipus de processos. Per una banda,
l’evolució de les polítiques agràries i del sector forestal, d’acord amb la
tendència que ve marcada per la Política Agrària Comunitària (PAC).
Per l’altra, la dinàmica immobiliària i la construcció de noves
infraestructures de transport.
Pel que fa al paisatge agrari es detecten dues dinàmiques
diferenciades. D’una banda, la modificació dels patrons agrícoles
tradicionals com a resultat de la progressiva industrialització del sector. El procés dominant és la supeditació de l’agricultura a les
necessitats de la ramaderia, bàsicament porcina. Això ha provocat una
orientació dels productes agrícoles cap aquelles espècies susceptibles de ser utilitzades com a farratges pels ramats estabulats. D’altra
banda, es detecta també la substitució d’alguns dels conreus
tradicionals per d’altres que gaudeixen de subvencions com, per
exemple, el gira-sol, seguint les recomanacions de la PAC. La
importància del sector ramader s’ha plasmat en la nova construcció o
l’ampliació de granges ja existents, fet que ha portat a que part del
territori hagi estat catalogat com a zona vulnerable a la contaminació
de nitrats, a causa de l’abocament de purins en els sòls agrícoles.
Molts d’aquests edificis tenen, per la seva dimensió i manca de mesures
d’integració, impacte en el paisatge rural.

Per altra banda, els creixements de baixa densitat ocupen grans
superfícies al sud del nucli de Banyoles, entre Miànigues, Mata
(Porqueres) i Camós. També hi ha urbanitzacions deslligades dels
nuclis urbans, com les de can Puig a Banyoles, la situada en el sector
de llevant de Pont-xetmar i sobretot la de Melianta (Fontcoberta), que
tot i que responen a unes pràctiques urbanístiques actualment ja
superades s’han reblit els darrers anys. En aquest sentit, el creixement
urbanístic està comprometent un espai agrari de gran qualitat, com és
el del pla de Martís, situat entre Fontcoberta i Serinyà.

Figura 10.25: Les granges han esdevingut un element característic del paisatge agrari de
Banyoles.

Les relacions de mobilitat entre els municipis de l’àrea de Banyoles
van en augment, així com el seu caràcter residencial en relació amb
Banyoles i Girona. Les millores urbanístiques i ambientals que es van
realitzar arran dels Jocs Olímpics i la construcció de l'autovia C-66
van reforçar l'accessibilitat de la unitat i la va inserir dins de la dinàmica
immobiliària de la ciutat de Girona. Així, malgrat que Banyoles exerceix
una forta centralitat en el conjunt de la zona, els fluxos de trànsit sobre
els eixos viaris que comuniquen amb Girona i Figueres van en augment
al suportar diàriament un flux de vehicles derivat de la mobilitat
intracomarcal i intercomarcal.
El creixement urbanístic dels darrers anys ha diluït els municipis de
Porqueres i Camós dins d'una gran massa urbanitzada sense solució
de continuïtat. A més, bona part del territori, especialment l’entorn de
l'eix de l'autovia C-66, presenta àmplies franges de paisatges
perirubans. També alguns nuclis històrics han estat desfigurats pel
creixement urbanístic, com és el cas de Pont-Xetmar, Mata, Guèmol o
Palol de Revardit. Tot plegat contrasta negativament amb l'elevada
qualitat paisatgística que ofereix l'entorn de l'estany de Banyoles. El
Pla Director Urbanístic del Pla de l’Estany aprovat l’abril de 2010, ha
d’orientar i relligar els creixements per tal d’evitar la progressiva
fragmentació del paisatge. La crisi econòmica iniciada el 2007 ha reduït
la dinàmica immobiliària dràsticament.

Figura 10.24: Els camps de gira-sol han aparegut en el paisatge agrícola com a conseqüència
de la política agraria comunitària.

El TAV és un dels grans projectes que cal considerar pel que fa als
riscos i amenaces sobre el paisatge. Aquesta infraestructura creua
pel sud de la unitat. El seu traçat, amb una longitud de poc més de 13
km, travessa els termes municipals de Palol de Revardit, Cornellà del
Terri i Vilademuls i està suposant una important intrussió paisatgística
per part d’una estructura lineal que s’està convertint en una barrera
física entre banda i banda i de la via. Caldrà considerar l’afectació a la
qualitat de les conques visuals que tenen els desmunts i els talussos
associats als viaductes que s’estan construint per salvar els torrents i
rieres.
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Pel que fa les infraestructures de transport d’energia, tant el projecte
de la línia de molt alta tensió (MAT) com el gaseoducte Serinyà Figueres poden tenir importants impactes sobre el paisatge. La MAT
està previst que passi per l’àrea de la Mota i Palol de Revardit, travessi
la C-66 a l’alçada de La República i segueixi entre Sant Andreu, Ravós
i Santa Llogaia del Terri. El projecte de gasoducte travessa els municipis
de Serinyà i Esponellà, per continuar per Cabanelles, Navata i fins a
Santa Llogaia d’Àlguema, ja fora de la unitat Estany de Banyoles. Serà
necessari executar les mesures correctores necessàries per
minimitzar l’impacte paisatgístic de les dues infraestructures.

Possible evolució del paisatge de l’Estany de Banyoles
El paisatge de la unitat de paisatge es veu afectat no només pels
processos de caràcter local atribuïbles a l'acció dels agents territorials
del seu àmbit propi, sinó també per les transformacions que es dónen
en una escala més vasta, com és l'àrea urbana de Girona, i que irradien els seus efectes sobre Banyoles i el territori que l'envolta. Aquesta
influència explica en part fenòmens com la demanda d’espais per a
activitats econòmiques i la funció residencial.
El paisatge rural es veurà previsiblement afectat per l'evolució futura
de la Política Agraria Comunitaria (PAC), que és previsible que es vegi

modificada en alguns dels seus aspectes a causa de la crisi global
relativa a l'augment de preus dels aliments bàsics. El desenvolupament
dels Contractes Globals d'Explotació (CGE) que es porten a terme
com a prova pilot al Pla de l'Estany i altres comarques catalanes també
pot tenir influencia en la transformació del paisatge rural. Els CGE són
uns sistemes contractuals integrats que tenen com a objectiu afavorir
el foment de la producció d'aliments de qualitat, la millora de les
condicions de vida i treball dels pagesos, el manteniment del paisatge
agrari i dels elements naturals, l'ordenació de les pràctiques agràries i
la incorporació dels joves a aquest sector. És una aposta per la
multifuncionalitat del sector, pel foment de la qualitat i la seguretat
alimentària, la sostenibilitat, l'equilibri territorial i la professionalitat de la
pagesia, que han de conduir a una modernització de les estructures
agràries, la producció orientada a la demanda del mercat i l'alt valor
afegit dels productes agroalimentaris. Les actuacions que es portaran
a terme en el marc dels CGE contemplen inversions en la conservació
del paisatge, com la protecció i conservació del patrimoni rural o els
ajuts a la protecció del medi ambient. Ara bé, la pressió urbanística, les
noves infrastructures que estan projectades i el progressiu augment
de l'edat mitjana de la població pagesa, constitueixen els punts crítics
per acomplir els objectius fixats dins l'àmbit de la unitat de paisatge
Estany de Banyoles. En paral·lel, el pes del sector ramader i de
l'alimentació, sobretot pel que fa a la producció càrnica, pot repercutir
en l’evolució dels paisatges rurals en el sentit de l’aparició de nous
emplaçaments.

Relacionat amb la dinàmica urbana, d’una banda, és previsible un
reforçament de la funció residencial de la ciutat de Banyoles, que
compta amb una bona dotació de serveis i una qualitat ambiental elevada. Així mateix, succeirà amb l’expansió residencial de baixa densitat
que ha interessat els municipis de l’entorn (Porqueres, Foncoberta,
Camós, Cornellà de Terri) i la demanda de sòl per a activitats
econòmiques a l’entorn de l’autovia C-66. El Pla Director Urbanístic del
Pla de l’Estany com a eina de consens i amb potestat jurídica pot ajudar
a reorientar els creixements urbans, a la compactació i a salvaguardar
els valors paisatgístics principals. La proximitat amb l’àrea urbana de
Girona i la seva influència porten associat el risc d’acceleració
d’aquestes dinàmiques i l’aparició de projectes d’escala metropolitana. Cal destacar també la funció de les Agendes 21 locals com a
instruments de planificació estratègica integrada.
Quant a l’entorn natural, el Programa LIFE, atorgat fa uns anys, i les
actuacions de millora i conservació del sistema lacustre de Banyoles
que es venen efectuant en els últims anys suposen unes importants
eines per posar en valor el patrimoni d’aquest espai dins l’escenari de
relació amb la zona urbana de Banyoles, Porqueres i Mata.

Figura 10.26: La urbanització Melianta, una tipologia de ciutat-jardí enclavada enmig dels plans agrícoles del nord de Banyoles.
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Amenaces
El risc d’incendi forestal dels boscos propers a les àrees
habitades per manca d’una gestió adeqüada.
El traçat de la línia de molta alta tensió MAT pot afectar el paisatge
del sector sud, entre els paratges de la Mota i Santa Llogaia del Terri.
-

L’impacte paisatgísitic del gasoducte Serinyà-Figueres.

-

El desdoblament de la C-66 entre Banyoles i Besalú.

La proliferació de polígons industrials, la majoria dels quals de
dimensions reduïdes, tendeix a desdibuixar la frontera entre l’espai urbà
i rural i provoca una pèrdua de valors en el paisatge. El fet que alguns
es prevegin situar enmig de paisatges agraris o agroforestals representen una amenaça de desencaix territorial i paisatgístic.

Moltes carreteres comarcals i locals, amb inici a Banyoles,
segueixen el trajecte de corredors naturals i conserven, en la seva
majoria, el traçat original.
L’existència de certa imatge de marca paisatgística i d’una
promoció turística integrada.
L’existència de nombroses entitats vinculades a la protecció i
difusió del patrimoni natural, cultural i paisatgístic, com Limnos, la Plataforma en Defensa dels Horts i els Recs de Banyoles, la Plataforma
Vall de Miànigues, l’Escola de Natura de Banyoles, el Centre d’Estudis
Comarcals o els centres excursionistes de Banyoles i Porqueres.

Oportunitats
La presa de consciència per part dels principals agents territorials
que cal renovar el model urbanístic i productiu i potenciar la renovació
de centres urbans i la rehabilitació.

Figura 10.27: Edificacions en sòl no urbanitzable a les proximitats de la carretera C-66.

Fortaleses

Avaluació del paisatge
Debilitats
Les dinàmiques del sector agroramader amb una tendència cap
a l’especialització en la producció càrnica i les afectacions
paisatgístiques que se’n deriven: noves granges i edificis industrials
poc integrats paisatgísticament.
La proliferació d’edificacions disperses en el paisatge rural entre
Fontcoberta i Cornellà del Terri.
El progressiu abandonament de les masses forestals, mancades
de plans de gestió i explotació.

El paisatge de l’Estany de Banyoles conté uns paratges, tant de
predomini natural com cultural, amb un alt valor i atractiu.
Hi ha paisatges com els de l’entorn de l’estany, el paisatge agrícola del pla de Martís, i el mosaic agroforestal dels Terraprims, que
mantenen gairebé intactes les seves característiques pròpies, amb un
alt valor escènic, fet que ajuda a la promoció dels valors de tranquil·litat
i ruralitat.

El sentiment de pertànyer a un territori amb una identitat
paisatgística pròpia i diferenciada és un dels elements més favorables
per a la preservació del paisatge de l’Estany de Banyoles.
Els valors paisatgístics de la unitat Estany de Banyoles tenen
l’entitat suficient per oferir un producte turístic de qualitat, que es pot
gestionar a partir de la infraestructura turística existent actualment.

Presència de sistemes d’hortes de gran valor productiu, social,
cultural, ambiental i urbanístic, normalment a l’àmbit periurbà, tot i que
també n’hi ha d’urbanes. Es troben principalment al voltant del nucli de
Banyoles.

El desordre urbanístic dels sectors on predominen les
urbanitzacions de baixa densitat.

Existència d’una extensa xarxa de sèquies i canals històrics
destinats al reg i als usos productius, vinculats a la presència de l’estany
de Banyoles.

La configuració del paisatge industrial i comercial al voltant
d’alguns trams de l’autovia C-66, sobretot a l’alçada de Palol de Revardit.

La presència d’espais amb important funció de connexió biològica
i paisatgística.
El desenvolupament d’activitats d’educació i sensibilització ambiental prenent com a punt d’atracció l’estany de Banyoles.
Nuclis urbans com Banyoles conserven fileres arbrades o
plantacions d’alineament que històricament emmarcaven l’entrada de
moltes poblacions.

Figura 10.28: Activitats industrials poc integrades.
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L’aprovació, el mes d’abril de 2010, del Pla Director Urbanístic
de la comarca del Pla de l’Estany pot incorporar normes i directrius
que garanteixin una millor conservació, ordenació i gestió del paisatge
de l’Estany de Banyoles.
La proposta de creació del Consorci del riu Fluvià és una
oportunitat per a la millor gestió paisatgísitica de l’espai.
Nova Política Agrària Comunitària (PAC), basada en l’aplicació
de mesures ambientals, els contractes globals d’explotació i la
producció integrada i de qualitat, suposa una oportunitat per reconduir
l’activitat agrícola

Figura 10.29: Hi ha paisatges que mantenen gairebé intactes les seves característiques pròpies,
amb un alt valor estètic, com el de Fontcoberta que mostra la imatge, fet que ajuda a la promoció
dels valors de tranquil·litat i ruralitat.

L’atracció creixent pel patrimoni artístic-arquitectònic (l’església
de Santa Maria de Porqueres, el parc de les coves prehistòriques de
Serinyà, el parc neolític de la Draga i la vila romana de Vilauba a Camós,
entre d’altres) i la valorització de manifestacions culturals relacionades
amb les festes tradicionals, els productes artesans i la gastronomia
basada en els productes del lloc, pot col·laborar en una consideració
més gran del paisatge com a element indispensable en la qualitat de
vida de les persones.
La creixent preocupació per les dinàmiques que poden afectar
negativament el paisatge s’ha traduït en l’aparició de moviments socials
i científics que pretenen impulsar polítiques en defensa del territori i el
paisatge. Per exemple, Limnos, la Plataforma en Defensa dels Horts i
els Recs de Banyoles, la Plataforma Vall de Miànigues, l’Escola de
Natura de Banyoles, el Centre d’Estudis Comarcals o els centres
excursionistes de Banyoles i Porqueres.
El projecte per a la protecció i millora del medi natural del riu
Fluvià al seu pas per Esponellà, subvencionat per l’Obra Social Caixa
Catalunya, i concedit a l’Associació de Veïns de Vilert i Centenys és
una oportunitat per posar en valor el paisatge de ribera del Fluvià. Inclou
la redacció del Pla de Gestió per a la Reserva de l’illa del Fluvià, que
revaloritzarà la singularitat de la reserva de fauna salvatge.
La concessió d’un ajut del Programa LIFE-Natura per a la
restauració dels ambients aquàtics de Porqueres i de Banyoles, per al
període 2003-2007.
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Objectius de qualitat paisatgística i proposta de mesures i accions
Els objectius de qualitat paisatgística (OQP) i la proposta de mesures (criteris) i accions que s’exposen a
continuació són específics d’aquesta unitat de paisatge. Igualment, també són d’aplicació els definits per
a tot l’àmbit territorial de les Comarques Gironines continguts en els capítols 13 i 14 de la present memòria
(volum 1). Els poders públics i privats, així com els agents socials i la societat en general, han de vetllar
pel compliment d’aquests objectius de qualitat paisatgística. El llistat de mesures (criteris) i accions són
una proposta per assolir els OQP.

Objectius de qualitat paisatgística
10.1 Un paisatge lacustre de l’estany de Banyoles i els seus elements associats com els estanyols i les
surgències, protegits i ratificats com a elements únics i principals valors paisatgístics de la unitat.
10.2 Un paisatge fluvial dels rius Fluvià, Terri i la riera de la Farga, valoritzats i preservats com a connectors
i sistemes de síntesi de l’estructura del territori.
10.3 Uns assentaments urbans de Banyoles, Cornellà del Terri, Fontcoberta, Serinyà, Camós i Porqueres
ordenats i que no comprometin els valors del paisatge dels espais circumdants, amb uns sistemes
d’urbanitzacions residencials compactes i integrats en el medi.

Criteris i accions
Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la protecció
10.1. Resulta especialment significatiu el pas del riu Fluvià al nord de la unitat, i pel sud la presència de
riu Terri i la riera de la Farga com afluents del Ter. El sistema fluvial de la unitat Estany de Banyoles,
a més de la seva biodiversitat inherent, incorpora diversos elements morfològics, com meandres
que alberguen una important vegetació associada. Igualment cal destacar la funció de connectivitat
i vinculació generades per aquests sistemes, com és el cas de la zona volcànica de la Garrotxa,
enllaçada amb els aiguamolls de l’Empordà mitjançant el riu Fluvià o de la plana oest del Terri. Els
POUM dels municipis d’aquesta unitat de paisatge, per tant, haurien d’aplicar mesures de protecció
del sòl als espais d’interès natural i connector següents: les planes al·luvials dels curs alt del riu
Fluvià; Terraprim d’Empordà; vall del riu Ser; plans al·luvials del riu Fluvià; pla de Martís de Centenys;
vall del riu Rodeja; pla d’Usall; plans al·luvials de Garrumbert, el Terri, el Revardit i el Remença;
turons de Miànigues; mutanyes de Rocacorba; i muntanya dels Sants Metges(veure mapa 5 de la
cartografia general).
10.2. La unitat Estany de Banyoles es caracteritza per la presència de sèquies i recs de distribució
d’aigües sobre el territori immediat de gran valor històric. Cal incloure als Catàlegs de Béns del
POUM o altres figures de protecció del planejament municipal, el sistema de sèquies i recs de
distribució d’aigües de l’Estany de Banyoles.

10.4 Uns passejos arbrats de Banyoles gestionats com a elements d’alt valor estètic i definidors de la
imatge perimetral de l’estany.

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a la gestió

10.5 Unes àrees especialitzades d’ús industrial, logístic, comercial, d’oci o d’altres usos terciaris, ubicades
en zones visuals no preferents i dissenyades tenint en compte la integració en l’entorn.

10.3. Mantenir i reforçar la vegetació inherent als àmbits fluvials a les zones de contacte amb reserves
naturals i zones de singularitat. Considerar els àmbits fluvials de l’Estany de Banyoles com a
peces connectores entre les unitats de Rocacorba i la Plana de l’Empordà.

10.6 Un sistema d’infraestructures lineals, conformat pel TAV, la C-66 i la MAT, que no generi fractures en
el territori i on la seva implantació o ampliació correspongui a criteris d’integració paisatgística.
10.7 Un paisatge agroforestal de les immediacions de l’estany de Banyoles d’origen històric i d’alt valor
productiu preservat i promocionat per les seves qualitats inherents i per les capacitats d’estructuració
i adaptació a les condicions paisatgístiques de l’indret.
10.8 Una xarxa d’horts i recs dels municipis de Banyoles i Porqueres, així com del seu patrimoni associat
(sistema de regadiu, parets de travertí, rentadors, corriols, etc), recuperats, rehabilitats i valorats a
partir de la seva consideració com a element estructurant del paisatge de l’Estany de Banyoles.
10.9 Un sistema d’itineraris i miradors que emfatitzi les panoràmiques més rellevants i permeti descobrir
i interactuar amb la diversitat i els matisos dels paisatges de l’Estany de Banyoles.

10.4. A la unitat Estany de Banyoles la massa forestal representa un 28% del territori, i és el producte
d’un important període de producció forestal actualment en franca reculada. La pineda de pi blanc
serà l’espècie predominant, encara que el seu estat d’abandonament generarà, cada vegada més,
les transformacions graduals cap a altres tipus de comunitats. L’absència d’instruments de gestió
forestal en bona part d’aquesta superfície, no només implica la disminució de les seves capacitats
productives, sinó que a més implica un elevat risc d’incendi en els àmbits immediats a determinades
poblacions. Promoure el control i definició de les masses forestals per tal de reduir el risc d’incendi
forestal. En aquest sentit, impulsar programes de gestió forestal amb herbívors (ruc, cabres, etc.)
per a la gestió del sotabosc. Cal alhora fomentar i promocionar les activitats productives associades
a les explotacions forestals.
10.5. Impulsar un estudi del conjunt del sistema històric de canals i infraestructures hidràuliques que
avaluï el seu estat de conservació i el deteriorament progressiu en llocs on la activitat agrícola està
en procés de desaparició. L’objectiu serà el de revelar la seva importància en el desenvolupament
del paisatge de regadiu, minimitzar la desaparició d’aquest sistema històric del caràcter estructurador
del paisatge, preservar la imatge en llocs prioritaris visualment, i mantenir la identitat d’aquests
paisatges agrícoles. Alhora cal reforçar la imatge del sistema històric de canals i infraestructures
de l’aigua com a símbol identitari de la unitat de l’Estany de Banyoles, a través de la difusió dels
seus valors i l’adequació de mecanismes per al seu descobriment. Cal, doncs, mantenir i preser-
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var el sistema de sèquies de rec com a element de valor i singularitat paisatgística dels horts de
Banyoles. La preservació i la potenciació de l’activitat hortícola facilitaria la conservació i manteniment
de tota la xarxa de recs i canals com a bé d’interès comú.
10.6. Impulsar línies d’ajut per a la recuperació arquitectònica d’elements lligats al riu (molins, sèquies,
assuts,etc.) per tal de recuperar el seu valor social i històric. Cal incorporar-los dins les rutes i
recorreguts lligats als sistemes fluvials com a elements bàsics en el desenvolupament dels
paisatges actuals.
10.7. Conservar el valor patrimonial de les carreteres històricament ben inserides al territori, com la GI513 entre Banyoles i Orriols, la GIV-5132 entre Banyoles i Galliners, i la GI-524 entre Banyoles i
Olot, passant per Santa Pau, dotant-les de miradors, per tal que posin en valor els elements de
més interès paisatgístic tot limitant-ne les seves dimensions i velocitat de circulació.
10.8. Evitar al màxim la fragmentació física, visual i social en el paisatge de les infraestructures lineals
del TAV, la MAT i la C-66, de manera que el seu creixement eviti la generació d’espais no aptes per
als usos actuals.
10.9. Impulsar l’elaboració d’informes d’impacte i integració paisatgística de totes les propostes de noves
infraestructures viàries. Elaborar aquests estudis, en primer lloc, pels projectes d’infraestructura
viària que afectin la C-66.
10.10. El patró agrícola de les immediacions de l’estany de Banyoles constitueix una singularitat per la
seva disposició i per la mida de les àrees de cultiu, i principalment per la seva relació amb la resta
del paisatge lacustre. A la unitat encara hi ha un predomini de les activitats agrícoles, amb un
mosaic preservat i predominantment destinat al conreu de herbàcies en consonància amb les
activitats ramaderes. Cal potenciar els sectors amb una producció agrícola activa, com les
immediacions de l’estany de Banyoles i el pla de Martís, evitant-ne l’abandonament, tot regulant les
substitucions de cultius i les quantitats de superfície agrícola destinada a conreus amb subvencions,
com és el cas del gira-sol.
10.11. El perímetre de l’estany de Banyoles es troba definit en bona part per la presència d’alineacions
d’arbres que ressegueixen les vores i constitueixen passeigs i zones d’aproximació al paisatge
lacustre. Aquest passejos en alternança amb alguns jardins perimetrals i altres espais públics
com els itineraris de vora per a ciclistes i vianants, determinen els límits concrets de l’estany i
defineixen, a més, fronteres visuals i els àmbits perceptius. En aquest sentit, és necessari mantenir
i reforçar les estructures de plantació de les proximitats de l’estany de Banyoles, com a elements
associats i definidors de la imatge lacustre.

Propostes de criteris i accions dirigits prioritàriament a l’ordenació
10.12. Promoure una configuració compacta dels assentaments urbans de la unitat, (Banyoles, Cornellà
del Terri, Fontcoberta, Serinyà, Camós, Porqueres i petits veïnats), i evitar l’aparició de teixits
discontinus que fragmentin el paisatge. De la mateixa manera, afavorir uns límits clars i de qualitat
entre aquests espais urbans i els espais agrícoles o naturals de les perifèries evitant la ubicació
d’activitats o instal·lacions no aptes en sòl agrícola per tal de preservar-ne la seva qualitat. Cal
alhora evitar la degradació d’aquestes fronteres creant, quan sigui necessari, franges de transició,

sobretot en aquells assentaments situats a les proximitats de la carretera C-66 (Cornellà del Terri,
la Banyeta, la Beguda, Pont-xetmar, Banyoles, Melianta i Serinyà).
10.13. Seguint les indicacions del PDU del Pla de l’Estany, el desenvolupament de nous sectors industrials
i terciaris no ha d’anar en detriment de la qualitat paisatgística global. Cal vetllar, per tant, per la
integració paisatgística d’aquests sòls i els seus edificis, així com dels actuals, majoritàriament
situats al llarg de la carretera C-66 i a l’accés a Banyoles per la C-150a.
10.14. Durant les darreres dècades la ciutat de Banyoles ha sofert un procés de dinamització que ha
potenciat les connexions amb els principals nuclis urbans dels voltants, especialment amb la ciutat
de Girona. Aquesta dinàmica, sumada a la expansió del nucli urbà de Banyoles i la implantació
fonamentalment d’activitats terciàries en una perifèria en expansió, ha generat un paisatge periurbà
difús i parcialment degradat. Establir criteris d’integració paisatgística dels espais periurbans, evitant
que les noves extensions modifiquin figures, perfils i escenaris urbans tradicionals i la proliferació
de carreteres-aparador.
10.15. La carretera C-66 de connexió entre Olot i Girona i la carretera C-150a són els principals exemples
de la tipologia de carretera-aparador amb edificacions disperses i activitats industrials i de serveis
a banda i banda dels vials. Evitar la proliferació de les carreteres-aparador, i l’obstaculització de les
visuals a banda i banda de les vies principals.
10.16. El PDUPE estableix que en cas d’haver de creuar-se el sòl rural per noves línies aèries o soterrades
de transport de matèria o energia (línies elèctriques, oleoductes, gasoductes, línies telefòniques,
etc), aquestes es canalitzaran i s’ordenaran conjuntament amb les existents, preveient corredors
al llarg de les infraestructures de comunicació o per aquells terrenys que menys perjudiquin la
qualitat ambiental i paisatgística del territori, i sempre el més allunyades possible dels espais inclosos
dins del tipus de sòl de protecció especial. El traçat de noves línies, l’adequació o el trasllat de les
existents requerirà la formulació de pla especial en el que es determini la seva necessitat, les
alternatives de traçat amb la determinació del de menor impacte i les mesures correctores dels
impactes ambientals negatius que s’hi puguin produir. En el cas de les línies aèries de transport
elèctric d’alta tensió es col·locaran proteccions en les torres i els cables per evitar accidents a
l’ornitofauna.
10.17. Restaurar els àmbits de vegetació de ribera degradats, mitjançant espècies autòctones. De la
mateixa manera, establir criteris d’actuació en les àrees perimetrals de l’estany i els estanyols
d’acord amb els elements estructuradors predominants, com les alineacions d’arbres, els recs i
canals d’aigua.
10.18. Per la seva vàlua paisatgística, els desenvolupaments urbans ja previstos en el planejament tindran
un tractament específic en els municipis amb la presència del sistema històric de canals i
infraestructures de l’aigua. En aquests casos, les possibles noves extensions s’incardinaran en
les estructures preexistents de manera harmònica, respectant-ne la singularitat i/o les integraran
com un element de vertebració de l’estructura urbana i el sistema d’espais lliures. En aquest
sentit, les actuacions cal fer-les seguint les pautes pròpies dels paisatges agraris preexistents, tot
mantenint el patrimoni arquitectònic civil i paisatgístic lligat als canals i infraestructures hidràuliques,
respectant la seva continuïtat funcional i, en la mesura del possible, mantenint-los descoberts,
amb un tractament paisatgístic adequat i, en definitiva, seguint les pautes pròpies dels paisatges
agraris preexistents.
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10.19. Procurar pel manteniment dels horts del voltant de Banyoles i dels que resten dins la trama urbana,
amb una especial atenció als de Sota Monestir, que estiguin ben inserits al lloc, els materials que
el conformen siguin respectuosos amb els elements del medi natural i coherents amb els valors
paisatgístics del seu l’entorn, i que l’activitat productiva dirigida a l’autoconsum pugui coexistir amb
les activitats de caràcter social, lúdic o educatiu.
10.20. Mantenir alliberat d’elements aliens als fons escènics d’alt valor paisatgístic de Rocacorba i Alta
Garrotxa (principalment Bassegoda i Mare de Déu del Mont) en els àmbits visibles des de l’estany,
i promoure la seva protecció com a zones d’abast visual i impressores de caràcter al paisatge.
10.21. Promoure una xarxa d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o amb vehicles, on la
percepció i interacció amb el paisatge és més àmplia i suggerent. Aquesta xarxa, que comprèn
miradors i camins existents, i d’altres a consolidar, hauria de rebre, allà on correspongui, les
actuacions necessàries de condicionament, senyalització, manteniment i difusió per tal de potenciar la funció de facilitar la percepció dels valors del paisatge i el coneixement del territori. Són els
miradors del puig de Sant Martirià i els itineraris paisatgístics a peu o bicicleta de l’estany del GR1, Banyoles-les Estunes, Cornellà del Terri-Camós, Banyoles-Rocacorba i Pujals dels PagesosVilavenut-Esponellà; i els motoritzats de Banyoles-Esponellà, estany de Banyoles i Cornellà del
Terri-Borgonyà (veure mapa 10.2, al final de la fitxa). Integrar el conjunt de miradors i itineraris al
Pla territorial parcial de les Comarques Gironines.
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FITXA DE CARACTERITZACIÓ, ANÀLISI DE PRESSIONS, IMPACTES I ANÀLISI
DEL RISC D'INCOMPLIMENT

Figura 1. Situació geogràfica de la massa d'aigua
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1. INTRODUCCIÓ GENERAL
La nova Directiva Marc en Política d'Aigües de la Unió Europea, coneguda amb el nom de
Directiva Marc de l'Aigua (en endavant DMA), aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el
23 d'octubre de 2000, i publicada al DOCE el 22 de desembre de 2000 (2000/60/CE), origina i
condiciona un canvi important en el concepte de gestió, protecció i planificació de l'ús de
l'aigua i els espais associats a aquest medi, tant a les masses d'aigua continentals
(superficials i subterrànies), com a les costaneres i les de transició.
La Directiva defineix les masses d'aigua com unitats de gestió sobre les que es realitzarà el
programa de mesures per tal d'assolir els objectius de la DMA. En aquest document, i en
resposta als articles 5, 6 i 7 de la DMA, es caracteritza i tipifica una de les 53 masses d'aigua
subterrània identificades a Catalunya alhora que s'analitzen les pressions existents sobre
aquesta massa i els impactes mesurats. Les pressions i els impactes es valoren conjuntament
per a concloure el risc d'incompliment dels objectius de la DMA.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENT
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2. IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA
Demarcació/ns hidrogràfica/ques: Girona
Conca/ques hidrogràfica/ques: El Fluvià, el Ter
Municipis inclosos totalment:

Municipis inclosos parcialment:
Maià de Montcal
Esponellà
Porqueres
les Planes d'Hostoles
Banyoles
Beuda
Fontcoberta
Camós
Montagut
Crespià
Sarrià de Ter
Santa Pau
Cornellà del Terri
Sant Miquel de Campmajor
Palol de Revardit
Sant Jaume de Llierca
Sant Ferriol
Argelaguer
Sales de Llierca
Amer
Girona
Sant Julià de Ramis
Sant Gregori
Tortellà
Mieres
Sant Martí de Llémena
Sant Aniol de Finestres
Sant Joan les Fonts

Sèrie 1:50.000, ICC: 257, 258 , 295, 296
Àrea/es hidrogeològica/ques:
201

Àrea de la depressió de l'Empordà

202

Àrea paleògena de la baixa Garrotxa
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Extensió total (km2): 361

Massa 08

Extensió aflorant (km2): 170

Delimitació geogràfica:
A grans trets aquesta àrea limita, al nord, amb els relleus de l’alta Garrotxa; a
l’est, amb la depressió de l’Empordà; al sud, amb les estribacions més
septentrionals del massís de les Guilleries i a l’oest, amb la fosa tectònica d’Olot.
Tipologia litològica dominant: Carbonatat
Altres tipologies litològiques: Detrític (no al·luvial)
Característiques hidràuliques dominants: Aqüífers lliures i confinats amb predomini
dels confinats
Altres característiques: -
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3. CARACTERITZACIÓ DE LA MASSA D'AIGUA
Els aqüífers inclosos en aquesta massa d'aigua (i els codis corresponents) són:
2017I10

Travertins del pla de Mata i al·luvials del Terri

2024A10

Al·luvial del Fluvià /sector Castellfollit-Esponellà

2021F20

Aqüífer càrstic de la cubeta lacustre Banyoles-Besalú

2022E20

Aqüífer dels detrítics paleògens de la Serralada Transversal

2022C20

Aqüífer de les calcàries paleògenes de la Formació Girona

2024I10

Aqüífer dels travertins del pla d'Usall i conglomerats pleistocens del
Fluvià

2024A11

Al·luvial de Sant Miquel de Campmajor

3.1 DESCRIPCIÓ DE LA ZONA SATURADA
3.1.1 Característiques geològiques i geomètriques
La massa d’aigua Banyoles està definida per un conjunt d’aqüífers de naturalesa
sedimentària que s’emmarquen en el domini de les unitats geomorfològiques de la
cubeta lacustre de Banyoles-Besalú i el sector més nord-oriental de la serralada
Transversal Catalana.
Les litologies predominants en la massa de Banyoles són força variades essent les
principals les de tipus carbonatat (calcàries i travertins) i secundaries les de tipus detrític
(gresos i conglomerats) i les de naturalesa al·luvial (sorres, graves i llims). Les edats
atribuïdes a les unitats litoestratigràfiques que conformen aquesta massa estan
compreses entre:
- Lutecià-Bartonià (Eocè): representat per les calcàries de la Fm. Girona, els gresos de
les Fms. Bracons, Bellmunt i Folgueroles, i les unitats sorrenques i conglomeràtiques del
Bartonià.
- Pleistocè-Holocè (Quaternari): representat pels conglomerats dels ventalls al·luvials
d’Argelaguer, Tortellà i Maià de Moncalm, les unitats travertíniques del pla d’Usall i el pla
de Mata i els al·luvials i col·luvials associats al riu Fluvià /sector Castellfollit-Esponellà, al
riu Tort i la riera de Sant Miquel de Campmajor i el riu Terri.
En general, i deixant de banda les unitats més recents, de tipologia lliure, es tracta
d’aqüífers confinats o semiconfinats amb una certa connexió hidràulica. En aquest sentit,
s’estableixen relacions de càrrega i descàrrega, segons la disposició estructural i
geomètrica de les unitats entre l’aqüífer dels detrítics paleògens de la serralada
Transversal i l’aqüífer de les calcàries de la Fm. Girona. Per altra banda, existeix una
relació de descàrrega des de l’aqüífer càrstic de la cubeta lacustre de Banyoles-Besalú
vers els aqüífers suprajacents corresponents a les unitats travertíniques dels aqüífers
dels travertins del pla d’Usall, els travertins del pla de Mata i els al·luvials del Fluvià i de
Sant miquel de Campmajor.
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3.1.2 Característiques geomètriques i hidrodinàmiques dels límits de les
masses d'aigua
Els límits emprats en la delimitació de la massa de Banyoles es corresponen,
fonamentalment, amb límits geològics (límits litoestratigràfics i límits estructurals).
En aquest sentit, els límits litoestratigràfics estan determinats per la pròpia extensió de
les àrees aflorants o no aflorants de les unitats litoestratigràfiques que conformen els
diferents aqüífers de l’àmbit geomorfològic comprès entre la conca lacustre de BanyolesBesalú i les estribacions més orientals de la serralada Transversal Catalana. Els límits
estructurals són: la falla de Camós-Celrà el límit estructural més oriental i les falles de
Llorà i Amer els límits estructurals més occidentals.
3.2 HIDRODINÀMICA I TIPUS DE FLUX
3.2.1 Recàrrega i descàrrega
Recàrrega natural:

Infiltració directa de l’aigua de pluja i recàrrega en els trams del
riu Fluvià on aquest és influent.

Zones de recàrrega:

Àrees aflorants i els trams del riu Fluvià en que aquest és
influent.

Zones de descàrrega:

Fonts, sorgències i descàrregues en certs trams del riu Fluvià,
riu Terri i riu Tort i riera de Sant Miquel de Campmajor, on
aquests són efluents.

Comentari:

-

3.2.2 Tipus de circulació dominan
Tenint en compte la variabilitat geològica espacial i en profunditat, la circulació predominant és de tipus: Porós
3.2.2 Piezometria
En general, el flux subterrani regional predominant en el conjunt és d’oest a E. De totes
maneres, com que es tracta d’una massa d’aigua conformada per un conjunt d’aqüífers
amb una certa interconnexió hidràulica, el flux subterrani pot presentar, localment,
divergències respecte a la direcció regional. En aquest sentit, per a cada aqüífer, i pel
que fa a la piezometria, al gradient hidràulic i a les relacions hidrodinàmiques, es pot dir
que:
• L’aqüífer càrstic de la cubeta lacustre de Banyoles-Besalú presenta un flux subterrani
d’O a E, des dels relleus de l’alta Garrotxa fins al pla de l’Estany. Existeix una relació de
descàrrega vers als aqüífers travertínics i al·luvials suprajacents.
• L’aqüífer de les calcàries paleògenes de la Fm. Girona presenta un flux subterrani cap
al SSO en el sector entre Cartellà i Llorà, mentre que, en el sector més oriental, presenta
un flux amb una direcció cap a l’E i SE, es a dir, vers el pla de Girona.
• L’aqüífer dels detrítics paleògens de la Serralada Transversal presenten un flux
subterrani de direcció SW i SSO. Localment, es poden definir relacions hidrodinàmiques
de recàrrega i/o descàrrega amb l’aqüífer subjacent de les calcàries de Girona. Aquestes
relacions estan condicionades, fonamentalment, per la disposició estructural i geomètrica
Pàgina 6
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existent entre ambdues unitats.
• L’aqüífer dels travertins del pla d’Usall i conglomerats pleistocens del Fluvià presenten
un flux subterrani força diferenciat segons el sector considerat. Al N del Fluvià el flux és
de N-NO a S-SE, mentre que al Sur del Fluvià el flux presenta dues direccions: una cap
al N, vers el riu Fluvià i, una altra cap al S, vers a l’estany de Banyoles. En el sector dels
travertins del pla d’Usall existeix una relació de recàrrega procedent de l’aqüífer càrstic
de la cubeta lacustre de Banyoles-Besalú subjacent.
• L’aqüífer al·luvial del Fluvià / sector Castellfollit-Esponellà presenta, en general, un flux
subterrani cap a l’E amb una relació d’influència o d’efluència amb el riu Fluvià segons el
tram.
• L’aqüífer al·luvial de Sant Miquel de Campmajor presenta un flux subterrani amb una
direcció predominant cap al N. En aquesta unitat existeix una relació de recàrrega
procedent de l’aqüífer càrstic de la cubeta lacustre de Banyoles-Besalú subjacent, la qual
es manifesta a través dels estanyols o bullidors de Sant Miquel de Campmajor.
L’aqüífer dels travertins del pla de Mata i al·luvials del Terri presenta un flux de direcció
E/SE i, en un sentit ampli, representa el desguàs del sistema lacustre Banyoles-Besalú.
3.2.3 Paràmetres hidràulics
Permeabilitat (m/d):

Sense dades

Coef. emmagatzematge (%):

Sense dades

Transmissivitat (m2/d):

Molt variable: entre 23- 1000

3.3 ZONA NO SATURADA
Els gruixos i les variacions laterals de la zona no saturada per al conjunt de la massa
d’aigua subterrània Banyoles són força diferents per a cadascun dels aqüífers que la
conformen. Així doncs, els gruixos de la zona no saturada varien des de pocs metres
fins a gruixos hectomètrics. Localment s’han descrit nivells d’aigua sorgents.
En general, per a les unitats més recents corresponents al Pleistocè-Holocè (dipòsits
al•luvials i travertínics) els gruixos de la zona no saturada varien des de punts on el nivell
d’aigua subterrània és sorgent fins a gruixos mètrics i fins i tot decamètrics, mentre que,
per a les unitats de l’Eocè corresponents al Lutecià-Bartonià inferior (dipòsits detrítics i
carbonatats) els gruixos de la zona no saturada són d’ordre mètric- a hectomètric amb
àrees on el nivell d’aigua subterrània, també, és sorgent.
3.4 CONNEXIÓ AMB CURSOS D'AIGUA SUPERFICIAL
Cursos de règim influent/efluent molt variable segons el tram considerat (Fluvià). El
Terri, el Tort i la riera de Sant Miquel de Campmajor són cursos predominantment
efluents. En general, Aquesta relació amb cursos d’aigua superficial només afecta a
aquells aqüífers de la massa d’aigua de tipologia lliure.
3.5 ESTAT QUÍMIC HISTÒRIC
Aquest s'ha calculat emprant les dades hidroquímiques més antigues en les que no es
cons-tatava influència de l'activitat humana (en cas que no sigui així se n'indica la causa).
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Paràmetres
HCO3Ca2+
Conductivitat
(lab)
ClMg2+
pH (lab)
K+
Na+
SO42-

Unitats Valor

Any o
període

Núm. de
mostres

mg/l
mg/l
uS/cm

252,0
158,3
680,0

1985
1985
1985

1
1
1

mg/l
mg/l
u. pH
mg/l
mg/l
mg/l

25,5
18,5
7,6
3,0
17,2
238,4

1985
1985
1985
1985
1985
1985

1
1
1
1
1
1

Des d’un punt de vista hidroquímic l’estat químic històric s’hauria de
correspondre amb la caracterització hidroquímica del PHPO (1985). En
aquella caracterització, les aigües subterrànies corresponents als aqüífers
presentaven, en general, una fàcies hidroquímica bicarbonatada càlcica o
bicarbonatada càlcica/sulfatada. La primera, es correspon amb les aigües
subterrànies de les unitats carbonatades i detrítiques de les unitats més
pregones de caràcter confinat a semiconfinat, mentre que la segona, amb
les aigües subterrànies de les unitats aqüíferes més superficials,
constituïdes per dipòsits al·luvials i travertínics de caràcter
predominantment lliure.
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4. ZONES PROTEGIDES
En compliment dels articles 6 i 7 de la Directiva, s'ha establert un registre de zones
declarades objecte de protecció especial. Aquest registre inclou:
- Masses d'aigua amb captacions superiors a 10 m3/dia destinades al consum humà.
- Masses d'aigua afectades per les zones vulnerables a la contaminació per nitrats
d'origen agrari.
Addicionalment, es consideren els Aqüífers Protegits i les Zones Humides
Dependents més rellevants que es troben a cada Massa d'Aigua Subterrània.

Figura 2. Zones declarades vulnerables als nitrats i aqüífers protegits
Pàgina 9
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4.1 MASSES D'AIGUA AMB CAPTACIONS SUPERIORS A 10 m3/dia
DESTINADES AL CONSUM HUMÀ
Totes les masses d'aigua subterrània identificades a Catalunya tenen captacions
superiors a 10m3/dia destinades al consum humà excepte la massa d'aigua número
53 (Delta de l'Ebre).
4.2 MASSES D'AIGUA AFECTADES PER LES ZONES VULNERABLES A LA
CONTAMINACIÓ PER NITRATS D'ORIGEN AGRARI (Directiva 91/676/CEE i
Normativa Derivada)
En la massa d’aigua subterrània Banyoles, el municipi de Serinyà es troba totalment
inclòs en la delimitació dels Decrets 283/1998 i 476/2004 de designació de zones
vulnerables a la contaminació per nitrats, mentre que únicament de forma parcial s’hi
troben inclosos els municipis de Banyoles, Camós, Crespià, Cornellà de Terri,
Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Joan les Fonts, Sant Julià de
Ramis, Sant Miquel de Campmajor i Santa Pau.
4.3 AQÜÍFERS PROTEGITS (Decret 328/88, d'11 d'octubre)
En aquesta massa d’aigua no es localitza cap dels aqüífers pels què s’han establert
normes de protecció addicionals a través del Decret 328/1988.
4.4 ZONES HUMIDES DEPENDENTS
En la zona considerada es detecten zones de surgències càrstiques que generen al seu
entorn espais lacustres permanents i/o recurrents. Les principals àrees a considerar són
les zones humides amb ecosistemes aquàtics associats a les surgències d’aigua
subterrània incloses en el PEIN de l’Estany de Banyoles (Estany de Banyoles i Clot
d’Espolla) i els espais humits dels estanyols de la vall de Sant Miquel de Campmajor.
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5. PRESSIONS
5.1 OCUPACIÓ GENERAL DEL SÒL
Any 2003

Sòl urbà i
industrial

Sòl agrícola
Secà
Regadiu

Massa
forestal

km2

15,2

74,4

65,0

197,0

%

4,3

21,1

18,5

55,8

5.2 PRESSIONS SIGNIFICATIVES SOBRE L'ESTAT QUÍMIC
Dejeccions ramaderes
Els volums de N procedents de dejeccions ramaderes que s’apliquen sobre aquesta
massa d’aigua exerceixen una pressió alta. Es detallen a continuació els caps de bestiar i
el nitrogen total que acaben generant (any 2003):
• Porcí:
112.676 (957 t/any)
• Boví:
20.623 (1053 t/any)
• Avícola: 2.632.280 (1316 t/any)
En aquesta massa d’aigua existeixen zones agrícoles on s’apliquen dejeccions
ramaderes que representen >200 kg/ha/any. Aquestes àrees es circumscriuen sobretot
en les zones on afloren les unitats aqüíferes al·luvials i travertíniques de la massa d’aigua.
Agricultura intensiva
En aquesta massa d’aigua coexisteixen els conreus de regadiu amb els de secà ocupant
una superfície percentual de gairebé 1 a 1. El conreu d’herbacis de secà, predomina en
les àrees de Tortellà, Argelaguer i Beuda en el sector del Fluvià i en l’àrea de Canet
d’Adri-Sant Gregori, mentre que el conreu d’herbacis de regadiu predomina en el sector
de Serinyà, Maià i Banyoles i en el sector del riu Tort i de la riera de Sant Miquel de
Campmajor.
En aquesta massa d’aigua la magnitud de la pressió qualitativa per activitat agrícola
intensiva de regadiu és moderada.
Aplicació de biosòlids
Segons el mapa d’usos adjunt la superfície amb aplicació de fangs de depuradora
(biosòlids) és força important, sobretot en el sector meridional de la massa d’aigua, entre
Canet d’adri, Sant Gregori i Sant Julià, i al sector septentrional de la massa, entre
Castellfollit i Sant Jaume de Ll., i entre Banyoles, Serinyà i Maià de M.
Tot i així, la pressió per aplicació de biosòlids en aquesta massa d’aigua es considerada
inexistent.
Retorns de reg i recàrrega artificial
En aquesta zona només es realitza recàrrega artificial com a conseqüència dels retorns
de reg de l'agricultura de regadiu. S'ha estimat una recàrrega de 0,23 Hm3/any, que
representa una pressió baixa
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Zones urbanes i industrials
En aquesta massa d’aigua la magnitud de la pressió per l’ocupació del territori per zones
urbanes i industrials no es considera significant. De totes maneres, sobre aquesta massa
d’aigua (sobre les unitats aqüíferes més superficials) existeix una implantació de zones
urbanes i polígons industrials:
• tram del Fluvià comprès entre Castellfollit i Esponellà amb diversos polígons industrials
(Tortellà, Argelaguer, Besalú, ...),
• tram del Terri (Pla de Mata, Cornellà de Terri i Sant Julià de Ramis), i
• nucli urbà de Banyoles, i
Les activitats industrials comprenen des d’indústria alimentària, química, farmacèutica, i
càrniques.
Infraestructures industrials
En aquesta massa d’aigua la magnitud de la pressió exercida per les infraestructures
industrials es, segons el document IMPRESS, considerada de baixa.
De totes maneres, cal considerar la presència de diversos col·lectors urbans i industrials,
on destaca el col·lector d’aigües residuals de Banyoles que enllaça pràcticament tots els
municipis del pla de Mata fins a la depuradora de Cornellà de Terri, punt on s’aboquen
les aigües al riu Terri amb un cabal de 14.000 m3/dia.
Abocaments industrials
L’activitat industrial en aquest territori és força diversificada i segons la classificació del
document IMPRESS la majoria de les empreses del territori pertanyen al Grup 3 i 4. La
major part dels abocaments industrials considerats es situen en el tram del Fluvià entre
Castellfollit i Esponellà i en el tram del Terri entre Banyoles, pla de Mata, Cornellà de
Terri i Sant Julià de Ramis).
La pressió per abocaments industrials és alta.
Sòls contaminats
En aquesta massa d’aigua, s’han descrit episodis de contaminació en:
• el tram del Fluvià, entre Castellfollit i Esponellà per vessament de dissolvents, i
• en el tram del Terri per presència de metalls.
Per altra banda, en el sector del Terri també, s’han descrit sòls potencialment
contaminats.
La magnitud de la pressió per a sòls contaminats i episodis de contaminació detectats,
segons el document IMPRESS, per a tota la massa d’aigua és baixa.
Dipòsits de residus
A l’extensió ocupada per la massa d’aigua es localitzen tres abocador de residus, 2 de
residus municipals (Banyoles i Beuda) i un d’industrial de gestió de residus a l’origen,
amb un volum de tractament de 500.000 m3. En aquest cas la pressió, segons el
document IMPRESS, és alta.
Runams salins
No existeixen runams salins que afectin a aquesta massa d’aigua.
Abocaments d'estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs)
En aquesta massa d’aigua la magnitud de la pressió per abocament d’EDARS, segons el
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document IMPRESS, no ha estat considerada.
De totes maneres cal destacar:
• l’abocament de diverses depuradores (Montagut, Tortellà, Besalú, Maià i Serinyà) al riu
Fluvià amb un cabal conjunt de 1500 m3/dia, i
• el col•lector d’aigües residuals de Banyoles que enllaça pràcticament tots els municipis
del pla de Mata fins a la depuradora de Cornellà de Terri, punt on s’aboquen les aigües
al riu Terri amb un cabal de 14.000 m3/dia
Extraccions d'àrids
La superfície total de la massa d’aigua ocupada per activitats extractives és de l’ordre de
0,96 Km2 (0,3% del sòl ocupat). Aquestes activitats es situen, principalment, en el domini
públic hidràulic del Fluvià, en el tram comprés entre Castellfollit i Esponellà. Cal destacar
l’activitat extractiva de pedra calcària en el municipi de Sant Julià de Ramis. En aquest
cas la pressió és moderada.
Extraccions que provoquen Intrusió Salina
No es contempla aquest tipus de pressió per entrada d'aigua marina als aqüífers atès
que es tracta d’una massa no costanera.
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RESUM DE PRESSIONS SOBRE L'ESTAT QUÍMIC

FONTS

PRESSIONS

MAGNITUD

Pressions difuses
Dejeccions ramaderes (DJ)

Alta

Agricultura intensiva: adobs i
tractaments fitosanitaris (AG)

Moderada

Aplicació de llots de depuradora
(biosòlids) (BI)

Sense pressió

Retorns de reg i recàrrega artificial
(RA)

Baixa

Clavegueram i
col·lectors urbans i
industrials

Filtracions i fugues des de zones
urbanes i industrials (UI)

Sense pressió

Activitat industrial

Abocaments, lixiviats i fugues (II)

Baixa

Agricultura i
Ramaderia

Pressions puntuals
Abocaments industrials (AI)

Alta

Sòls contaminats (SC)

Baixa

Dipòsits de residus industrials,
urbans i especials (DR)

Alta

Runams salins (RS)

Sense pressió

Abocaments d'aigües depurades (AE)

Sense pressió

Afeccions a la piezometria i a la
qualitat (EX)

Moderada

Activitat industrial

Gestió de residus
Activitat minera
EDARs (*)
Extraccions d'àrids

Extracció d'aigua a Extracció que provoca intrusió salina (IS) Sense pressió
zones costaneres
PRESSIÓ TOTAL SOBRE L'ESTAT QUÍMIC:

Alta

(*) Estacions depuradores d'aigües residuals
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5.3 PRESSIONS SIGNIFICATIVES SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU
Extraccions d'aigua

Figura 3. Punts d'extracció d'aigua subterrània per abastament i per usos industrials
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Subministrament

Agricultura

Industrial

hm3/any

%

hm3/any

%

hm3/any

%

2,0

22,3

4,6

51,5

2,3

26,2

Recursos disponibles
(hm3/any)
(A)

Transferència a altres
masses (hm3/any)
(B)

98,9

TOTAL
hm3/any
8,9

Extraccions
Índex
totals (hm3/any) d'explotació
(C)
(C/A-B)

0,0

8,9

0,09

La magnitud de la pressió extractiva es pot considerar baixa respecte a la quantitat del
recurs. De totes maneres, la falta de dades i d’un registre piezomètric històric complert
per a cada un dels aqüífers (només existeix un punt de control de nivell per a tota la
M.A.) no permet establir si la magnitud de la pressió extractiva es manté més o menys
estable o, ans al contrari, presenta una tendència a l’alça.
La majoria de captacions existents, en nombre, són els pous de tipus obert i que
exploten les unitats aqüíferes més superficials de la MA i que, principalment, s’usen per a
ús agrícola. Aquests pous oberts solen estar mal construïts i mal protegits. Les
extraccions més importants es produeixen en pous de fondàries variables i,
habitualment, emprades per a usos industrials o d’abastament urbà.
Cultius de vivers i freatòfits
La superfície total de la massa d’aigua ocupada per cultiu de freatòfits és poc important i
es situen a la llera del Fluvià, principalment entre Besalú i Serinyà.
La pressió sobre la quantitat del recurs pel cultiu de freatòfits és considerada de baixa.
RESUM DE PRESSIONS SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU

FONTS

PRESSIONS

MAGNITUD

Extracció d'aigua

Captacions d'aigua subterrània

Baixa

Extraccions d'àrids

Afeccions a la piezometria i a la
qualitat (EX)

Moderada

Agricultura

Agricultura intensiva de vivers i
freatòfits (VF)

Baixa

PRESSIÓ TOTAL SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU:

Moderada

5.4 VULNERABILITAT INTRÍNSECA
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Magnitud: Alta
Aquesta massa d’aigua està formada per un conjunt d’aqüífers de tipologia lliure i
confinada amb predomini del confinat. Els aqüífers superficials d’aquesta massa
presenten zones no saturades poc importants, amb fluxos relativament ràpids i amb una
permeabilitat granular de moderada-alta. Els aqüífers confinats d’aquesta massa
presenten zones no saturades molt importants, amb fluxos subterranis inversos o
ascendents i amb una permeabilitat fissurada càrstica de moderada-alta. Sobre el total
de la massa, aquestes cartecterístiques li configuren una permeabilitat alta.
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6. IMPACTES
6.1 XARXES DE CONTROL DE QUALITAT I QUANTITAT

Figura 4. Punts de les xarxes de control
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Núm. de punts

Període de registre

Quimisme bàsic

31

1995-2004

Nivell piezomètric

1

1985-2004

Quimisme bàsic

-

-

Nivell piezomètric

-

-

Xarxes de control de l'Agència (*)

Xarxes de control d'altres organismes

(*)La informació actualitzada de les xarxes de control de l'Agència es troba disponible
al web: http://mediambient.gencat.net/aca

Característiques de les xarxes:
6.2 IMPACTES SOBRE L'ESTAT QUÍMIC
6.2.1 Estat químic actual dels aqüífers presents a la massa
Aqüífer:
pH (u.pH)

2017I10

- Travertins del pla de Mata i al·luvials del Terri

CE (uS/cm) HCO3 (mg/l)

Cl (mg/l)

SO4 (mg/l)

Ca (mg/l)

Mg (mg/l)

51,6

292,0

232,3

22,53

7,27

1098,3

352,27

Na (mg/l)

K (mg/l)

NO3 (mg/l)

NH4 (mg/l)

Fe_total (ug/l)

47,3

0,15

176,67

18,36

3,32

Mn_total (ug/l)
8,0

Dades corresponents al promig de 3 punts a l'any 2003
Aqüífer:
pH (u.pH)

2024A10

- Al·luvial del Fluvià /sector Castellfollit-Esponellà

CE (uS/cm) HCO3 (mg/l)

Cl (mg/l)

SO4 (mg/l)

Ca (mg/l)

Mg (mg/l)

25,5

238,4

158,3

18,49

7,6

680,0

252

Na (mg/l)

K (mg/l)

NO3 (mg/l)

NH4 (mg/l)

Fe_total (ug/l)

7,1

-

-

17,2

3,00

Mn_total (ug/l)
-

Dades de 1985
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Aqüífer:
pH (u.pH)

2021F20

- Aqüífer càrstic de la cubeta lacustre Banyoles-Besalú

CE (uS/cm) HCO3 (mg/l)

Cl (mg/l)

SO4 (mg/l)

Ca (mg/l)

Mg (mg/l)

15,0

340,0

209,0

26,0

7,3

1130,0

293,0

Na (mg/l)

K (mg/l)

NO3 (mg/l)

NH4 (mg/l)

Fe_total (ug/l)

-

-

-

10,0

2,00

Mn_total (ug/l)
-

Analítica corresponent al 2003 del piezòmetre "Banyoles"
Aqüífer:
pH (u.pH)

2022E20

- Aqüífer dels detrítics paleògens de la Serralada
Transversal

CE (uS/cm) HCO3 (mg/l)

Cl (mg/l)

SO4 (mg/l)

Ca (mg/l)

Mg (mg/l)

26,6

69,3

79,2

43,1

7,02

701,0

441,0

Na (mg/l)

K (mg/l)

NO3 (mg/l)

NH4 (mg/l)

Fe_total (ug/l)

2,1

0,07

-

41,7

1,40

Mn_total (ug/l)
-

Analítica del 2001 d'un pou municipal
Aqüífer:
pH (u.pH)

2022C20

- Aqüífer de les calcàries paleògenes de la Formació Girona

CE (uS/cm) HCO3 (mg/l)

Cl (mg/l)

SO4 (mg/l)

Ca (mg/l)

Mg (mg/l)

21,3

144,23

93,8

38,43

7,66

684,0

311,4

Na (mg/l)

K (mg/l)

NO3 (mg/l)

NH4 (mg/l)

Fe_total (ug/l)

15,9

-

-

19,63

13,71

Mn_total (ug/l)
-

Analítica del 2001 del pou "Nou municipal de Canet d'Adri"
Aqüífer:
pH (u.pH)

2024I10

- Aqüífer dels travertins del pla d'Usall i conglomerats
pleistocens del Fluvià

CE (uS/cm) HCO3 (mg/l)

Cl (mg/l)

SO4 (mg/l)

Ca (mg/l)

Mg (mg/l)

28,8

245,0

191,57

22,33

7,6

858,7

308,33

Na (mg/l)

K (mg/l)

NO3 (mg/l)

NH4 (mg/l)

Fe_total (ug/l)

11,5

0,12

246,47

13,35

3,74

Mn_total (ug/l)
-

Dades corresponents al promig de 2 punts a l'any 2003
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Aqüífer:
pH (u.pH)

Na (mg/l)

2024A11

- Al·luvial de Sant Miquel de Campmajor

CE (uS/cm) HCO3 (mg/l)

K (mg/l)

Cl (mg/l)

NO3 (mg/l)

SO4 (mg/l)

NH4 (mg/l)

Ca (mg/l)

Fe_total (ug/l)

Mg (mg/l)

Mn_total (ug/l)

No es disposa de les dades necessàries per establir estat químic actual d'aquest aqüífer

6.2.2 Descripció dels impactes sobre l'estat químic i tendències
S'observen valors de nitrats puntuals superiors a 50 mg/l , si bé els valors mitjans de la
massa són inferiors a aquest llindar. Els valors puntuals de sulfats superiors a 250 mg/l só
coherents amb els valors de referència
Magnitud de l'impacte comprovat: Moderat
6.2.3 Resum dels impactes sobre l'estat químic
IMPACTE POTENCIAL
(Pressió total x Vulnerabilitat)
Alt

IMPACTE COMPROVAT
Moderat

6.3 IMPACTE SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU
6.3.1 Descripció dels impactes sobre l'estat quantitatiu i tendències
No es constata a nivell regional
6.3.2 Resum dels impactes sobre l'estat quantitatiu
PRESSIÓ TOTAL
IMPACTE COMPROVAT
(Pressió total = Impacte potencial)
Moderada

Baix

Pàgina 21

41

Massa 08

Masses d'aigua subterrània de Catalunya

7. AVALUACIÓ DEL RISC
RISC SOBRE L'ESTAT
QUÍMIC

RISC SOBRE L'ESTAT
QUANTITATIU

RISC TOTAL

Sí

No

Sí

Síntesi del risc:
El risc es relaciona sobretot amb la contaminació per nitrats
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Figura 1. Perfil geològic regional de l'aqüífer (2021F20) la cubeta lacustre
Banyoles -Besalú. (Sanz, 1981).
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Figura 2. Mapa del tipus de pressió difusa sobre la massa d’aigua Banyoles

Annex. Pàgina A 3

45

Massa 08

Concentració NO3 (mg/L)

Masses d'aigua subterrània de Catalunya

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Concentració NO3 (Mg/L)

Figura 3. Gràfica en caixa de les concentracions de nitrats en l’aqüífer
(2024I10) en el període 1995-2003
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Figura 4. Gràfic en caixa de les concentracions de nitrats en l’aqüífer (2017I10)
en el període 1995-2003.
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Figura 5. Evolució del piezòmetre Banyoles corresponent a l’aqüífer kàrstic de
la cubeta lacustre Banyoles-Besalú. Període: Octubre 1985–Novembre 2003

Figura 6 Piezometria de les unitats aflorants de la cubeta lacustre de Banyoles
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PRESENTACIÓ

Els espais naturals objecte d'aquest Pla especial van ser inclosos en el Pla
d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat pel govern de la Generalitat l'any
1992.
Les bases cartogràfiques del PEIN, a escala 1:50.000, no van permetre en
tots els casos establir una delimitació suficientment detallada i precisa dels
espais naturals que integren aquest Pla.
Per aquest motiu el propi PEIN, d'acord amb l'article 16 de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, disposa la necessitat de dur a terme una adaptació
cartogràfica posterior sobre plànols amb escales gràfiques més detallades,
dels límits fixats pel PEIN.
La finalitat del present Pla especial és, precisament, la realització d'aquestes
adaptacions cartogràfiques en alguns dels espais del PEIN, a través de la
definició detallada, gràfica i escrita, dels seus límits respectius.
Ens els espais del PEIN regeix, des de la seva aprovació, el règim normatiu
establert pel Decret 328/1992, de 14 de desembre. Aquest Pla especial no
comporta cap restricció o limitació addicional en relació als usos, les activitats
i els aprofitaments que es desenvolupen en els espais que són objecte del
Pla.
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1. MEMÒRIA INFORMATIVA

1.1 El Pla d'espais d'interès natural (PEIN)
La redacció d'aquest Pla especial s'emmarca en el desenvolupament del Pla
d'espais d'interès natural, aprovat mitjançant el Decret 328/1992, de 14 de
desembre. El PEIN (vegeu l’annex 1 d’aquesta Memòria), que té la condició
de pla territorial sectorial, va ser redactat i tramitat d'acord amb el que
disposa la Llei 12/1985, d'espais naturals. Conté un conjunt de 144 espais
naturals considerats d'un interès natural de primer ordre, als quals dota d'un
règim de protecció de caràcter bàsic.
L'objecte del PEIN (art.15.1 de la Llei 12/1985) és “...la delimitació i
l'establiment de les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels
espais naturals la conservació dels quals es considera necessari d'assegurar,
d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials,
didàctics i recreatius que posseeixen".
Aquesta protecció bàsica es concreta en un conjunt de normes (Annex del
Decret 328/1992, reproduït a l'annex 1 d'aquesta memòria) que, des del
moment de l'aprovació del PEIN, han estat aplicades a tots els espais del Pla
o només a alguns d'ells, segons els casos. Així mateix, el PEIN conté un
programa de desenvolupament, el qual ha de ser revisat periòdicament, on
s'estableixen les actuacions necessàries per a la implantació i el
desplegament del Pla i per a completar la protecció bàsica dels espais
esmentats.
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1.2 Bases jurídiques
D'acord amb el que disposa l'article 16.1 de la Llei 12/1985, el PEIN conté la
delimitació indicativa dels diversos espais a escala 1:50.000. Tanmateix,
atesa la imprecisió d'aquesta escala gràfica, la pròpia Llei estableix la
necessitat d'una delimitació definitiva posterior, a partir dels criteris fixats pel
mateix PEIN, i regula els procediments a tal efecte (veure apartat 1.3
d’aquesta memòria).
En aquest sentit, la Llei determina (art.16.2) que aquesta delimitació definitiva
s'ha de fer a través de l'aplicació de les modalitats de protecció especial
regulades pel seu article 21 (parc nacional, paratge natural d'interès nacional,
parc natural i reserva natural), o bé mitjançant els plans especials a que fa
esment l'article 5 de la Llei.
En qualsevol cas "... aquesta delimitació ha de garantir la salvaguarda dels
valors que han motivat la inclusió de l'espai en el Pla i consistirà en la simple
adaptació cartogràfica, a escales gràfiques més detallades, dels límits
establerts pel Pla, sens perjudici dels criteris per a la delimitació definitiva
expressats en el document III (espais inclosos en el PEIN: síntesi informativa,
actuacions preventives i altres determinacions)." (art. 8.2 de les Normes del
PEIN).
Pel que es refereix als plans especials per a la delimitació definitiva, s'han de
formular i tramitar d'acord amb el que estableixen la Llei 12/1985 i la
legislació urbanística. Han de contenir (art. 8.5 del Decret 328/1992) una
descripció detallada dels límits i la seva representació gràfica a una escala
suficientment detallada en funció de les característiques i la dimensió de
l'espai.
Així mateix, aquests plans especials poden contenir les altres determinacions
pròpies dels plans especials de protecció del medi natural i del paisatge, i
també mesures de promoció i millora destinades a la població rural resident
en aquests espais.
El Decret 200/1992, de 25 de setembre, pel qual es distribueixen
competències sobre els espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural,
disposa que correspon al Departament de Medi Ambient la redacció dels
plans especials necessaris per a la delimitació definitiva dels espais inclosos
al PEIN.
La tramitació d'aquests plans especials, quan són promoguts per la
Generalitat de Catalunya, segueix el procediment següent (art. 8.5-d de les
Normes del PEIN). Una vegada aprovats inicialment pel Conseller de Medi
Ambient, han de ser sotmesos a informació pública durant un mes i,
transcorregut aquest termini, s'ha d'obrir un altre període d'idèntica durada
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per donar audiència a les corporacions locals el territori de les quals resulti
afectat. L'aprovació provisional correspon també al Conseller de Medi
Ambient.
Prèviament a l'aprovació definitiva pel Govern de la Generalitat, cal demanar
informes als ajuntaments afectats, al Consell de Protecció de la Natura i al
Centre de la Propietat Forestal. Són també preceptius els informes dels
departaments de Política Territorial i Obres Públiques i d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca.
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1.3 Conveniència i oportunitat de la formulació del Pla
especial
Lògicament, per assolir un desenvolupament ple del Pla i l'aplicació
sistemàtica de les seves determinacions, cal una definició inequívoca dels
àmbits físics dels espais que l'integren.
D'altra banda, és indispensable evitar les situacions d'inseguretat jurídica que
determinades imprecisions en els límits dels espais del PEIN podrien
comportar en algunes àrees limítrofs.
El PEIN, a través del seu programa de desenvolupament especifica aquells
espais que han d'ésser objecte de l'aplicació de modalitat de protecció
especial, entre els quals no es troben els que són objecte d'aquest Pla
especial. Atesa aquesta circumstància i vistos els requeriments actuals de
protecció dels espais en aquesta memòria considerats, s’ha optat per la
utilització de la figura del pla especial per a establir-ne la delimitació
definitiva.
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1.4 L’espai natural Estany de Banyoles
1.4.1 Descripció general
La zona lacustre de Banyoles és sens dubte un dels espais naturals més
excepcionals de Catalunya, formant un conjunt paisatgístic de notable valor
amb sistemes naturals únics al nostre país en molts aspectes.
Situat al pla de Banyoles (al voltant de 173 m d'alçada), separa la plana de
l'Empordà de les muntanyes de la Garrotxa. L'espai està format per l'estany
de Banyoles i un seguit de petits estanyols que l'envolten, com l'estanyol del
Vilar, el de Cisó, el Nou o el Clot d'Espolla, d'aigües intermitents amb petites
surgències o bullidors, alguns d'ells de formació molt recent. L'origen de
l'estany de Banyoles és regit per un procés càrstic, el qual ha estat afavorit
per una fractura tectònica. L'aportació hídrica es realitza exclusivament pel
fons del llac, com a conseqüència de la descarrega d'un sistema càrstic, el
qual també abasteix els altres estanyols de les rodalies. L'estany de Banyoles
és en extensió (107 ha) el segon llac de la Península, amb 2.128 m de
llargada (d'orientació nord-sud) i 775 m d'amplada. Presenta una forma de
vuit molt característica, formada per quatre cubetes principals més o menys
profundes (de fins a 40 m) unides per una estreta comunicació i originades
per enfonsaments repetits. Singularment, la part inferior d'aquestes cubetes
resta aïllada de les restants cubetes durant l'estratificació tèrmica de l'aigua.
L'estany de Banyoles se situa sobre una coberta de calcàries, més o menys
fracturades, que recull l'aigua horitzontalment de deus subterrànies, amb una
important aportació de materials. Les aigües són de caràcter oligo-mesotròfic,
amb una precipitació important de carbonat càlcic a causa de la dissolució de
les calcàries i una important quantitat de sulfats per raó de la dissolució dels
guixos, el que provoca un cicle de reducció i oxidació típic, amb transferència
vertical d'energia. Per contra les llacunes del Vilar i Cisó, amb alta aportació
de matèria orgànica i nutrients són exemples de llacs eutròfics, i determinen
en conjunt un interessant gradient d'estats tròfics. Tots aquests aspectes
físico-químics condicionen la presència d'ecosistemes lacustres de les aigües
continentals, molt singulars i extraordinàriament interessants des del punt de
vista científic. Són de gran interès els processos microbians lligats al cicle del
ferro, del carboni (formació de travertins) i al cicle del sofre. La presència de
sulfídric en les seves aigües, permet l'existència de comunitats microbianes
molt desenvolupades que poden considerar-se com a vestigis de les
comunitats que dominaren la Terra durant el precàmbric (primeres etapes de
la història de la vida). Com a característica única als estanys de tot el món, el
de Banyoles presenta uns sediments lacustres de fons aeròbic separats per
una zona totalment anaeròbica.
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Cal destacar la importància biològica de les seves aigües, amb poblaments
planctònics de notable interès. El fitoplàncton és ric i divers, típic de les
aigües riques en calci, amb cianobacteris, clorofícies, carofícies, diatomees,
etc. El zooplàncton de l'estany és integrat principalment per diverses
espècies de crustacis i de rotífers, pròpies dels llacs d'aquestes
característiques a les zones temperades de la Terra. Aquestes poblacions
segueixen una dinàmica i un cicle anual ben definit, amb una estratificació
vertical en funció de l'estació de l'any. Entre les espècies que formen el
zooplàncton n'hi ha algunes de molt rares a Catalunya, algunes d'elles d'un
gran interès biogeogràfic. Cal destacar la presència al Clot d'Espolla de
(Triops cancriformis), un crustaci braquiòpode relictual molt notable. La fauna
invertebrada presenta en general un especial interès, molt diversificada i amb
formes úniques a l'estany de Banyoles. Els bivalves d'aigua dolça (Unio sp.),
anfípodes (Gammarus sp.), el decàpode (Atyephyra desmarestii), larves de
quironòmids i nemàtodes, oligoquets, gasteròpodes dels gèneres (Amnicola i
Lymnaea), formen entre d'altres la fauna bentònica i litoral.
També presenta un gran interès la fauna ictiològica del llac, amb nombroses
espècies pròpies d'aquestes aigües (fauna mediterrània i d'origen europeu) i
algunes d'introduïdes; destaquen peixos com el lluç de riu (Esox lucius), molt
abundant, el barb (Barbus meridionalis), la bagra (Leuciscus cephalus), la
tenca (Tinca tinca), les anguiles (Anguilla anguilla), etc.
A l'estany de Banyoles hom pot apreciar una de les zones lacustres interiors
amb una major diversitat i riquesa de comunitats vegetals higròfiles i
aquàtiques. La vegetació dels riberals humits d'aquest espai presenta una
gran riquesa i diversitat especialment ben conservada a les ribes occidental i
septentrional de l'estany. Les ribes de l'estany presenten una zonació típica:
la vegetació de plantes submergides (Potamogetonetum denso-nodosi), la
vegetació helofítica dels canyissars (Phragmition australis) a les terres
inundades de les vores de l'estany i les comunitats herbàcies de grans
ciperàcies (Magnocaricion elatae) i prats i jonqueres (Molinietalia coeruleae)
dels sòls humits però emergits. Destaca el prat inundable dels sòls humits
calcaris (Galio-Juncetum subnodolosi), que ocupa una extensió de molts
centenars de m2. En conjunt la zona constitueix un extraordinari refugi
d'espècies higròfiles, algunes d'elles molt rares a Catalunya (com la falguera
Thelypteris palustri) o que tenen en aquestes terres el seu límit vers el sud.
Cal destacar l'interès que té el cinyell de vegetació helofítica per a
l'ornitofauna que nidifica en aquests ambients o per a la gran quantitat
d'espècies que l'utilitzen com a refugi hivernal.
Els baixos turons eocènics dels voltants de l'estany, formats per calcàries i
margues blavenques -anomenades xalió- presenten un paisatge particular,
amb petites taques d'alzinar i especialment pinedes de pi blanc amb pastures
de fenàs de marge i jonça (Brachypidui-Aphyllanthetum).
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Un aspecte singular dels voltants de l'estany és la presència de travertins
lacustres esponjosos i dipòsits de calcàries que indiquen l'existència anterior
d'un sistema lacustre més extens que l'actual.
1.4.2 Àmbits administratius
L'espai comprèn territoris dels municipis de Banyoles i Porqueres, a la comarca
del Pla de l’Estany.
1.4.3 Motius de la inclusió al PEIN
Sistemes naturals lacustres, molt escassos, i únics en molts aspectes; el seu
origen i règim hídric és del tot excepcional. Els peculiars aspectes físico-químics
d'aquests sistemes determinen un interessant gradient d'estats tròfics i la
presència d'ecosistemes lacustres de les aigües continentals molt singulars. Cal
destacar la importància biològica de les seves aigües, amb processos biològics
únics a Catalunya i comunitats microbianes i planctòniques amb una estructura i
dinàmica extraordinàriament singular. La fauna invertebrada i ictiològica
presenta una extraordinària diversificació i és una bona mostra de les espècies
que poblen les aigües interiors. A l'estany de Banyoles hom pot apreciar una de
les zones estanyoses interiors amb una major diversitat i riquesa de comunitats
vegetals higròfiles i aquàtiques.
1.4.4 Delimitació indicativa de l’espai
El PEIN conté la descripció següent en relació als límits de l’espai (vol. III
pàg. 117, apt. A2):
“L'espai comprèn la zona lacustre de Banyoles, l'estany de Banyoles i un seguit
d'estanyols que l'envolten separats entre ells per turons eocènics. Per la vora
oriental de l'estany de Banyoles el límit segueix la carretera perimetral, tot
incloent més al sud la zona de la Font Pudosa fins al límit de Porqueres. Des del
paratge de les Tunes exclou la zona del Corralot per trobar la carena de Sant
Patllarí i descendir a trobar el km 28 de la carretera comarcal a Mieres. Des
d'aquest punt, segueix tot un conjunt de turons eocènics fins a la zona de can
Carelles d'Avall on troba la carretera de Besalú i engloba una petita àrea al nord
d'aquesta.”
L'expressió gràfica d'aquesta delimitació és efectuada pel PEIN a través del
plànol a escala 1:50.000 que s’adjunta (vegeu plànol núm. 2)

1.4.5 Criteris per a la delimitació definitiva
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D’acord amb el mandat de la Llei 12/1985, el PEIN (vol. III pàg. 118, apt.C1),
disposa que:
“Aquesta delimitació es refereix a la descripció feta a A.2., tot i que caldrà
considerar la delimitació de les zones de protecció de l'estany del règim
urbanístic de Porqueres i Banyoles. En el municipi de Porqueres s'haurà de
respectar la situació específica del veïnat de cal Germà tal com es recull a les
normes subsidiàries.”
Cal esmentar que aquest Pla especial no inclou el Clot d’Espolla, que fou
objecte d’un Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, aprovat
provisionalment en data 11 de juliol de 1997. Actualment es troba pendent de
l’aprovació definitiva.
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ANNEX 1
DECRET 328/1992, DE 14 DE DESEMBRE
DECRET 213/1997, DE 30 DE JULIOL
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Núm. 1714 - 1.3.1993
Núm. 2448 - 5.8.1997

DECRET
328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès
natural i també DECRET 213/1997, de 30 de juliol
NOTA. En aquest text s’han inclòs les correccions d’errada publicades en el
DOGC.
La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals,
crea i regula la figura del Pla d'espais d'interès
natural, el qual té per objecte la delimitació i
l'establiment de les determinacions necessàries per
a la protecció bàsica dels espais naturals la
conservació dels quals cal assegurar, d'acord amb
els valors científics, ecològics, paisatgístics,
culturals, socials, didàctics i recreatius que
posseeixen.
Atès que el projecte del Pla d'espais d'interès
natural, elaborat pels departaments d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca i de Medi Ambient, ha estat
sotmès al procediment de tramitació establert per la
mateixa Llei 12/1985, de 13 de juny, i per la
legislació específica en matèria de procediment
administratiu;
Atès que en aquesta tramitació s'ha donat
participació als ens locals i, en general, a aquelles
entitats legalment representatives dels interessos de
caràcter general o corporatiu directament

afectats pel Pla, sens perjudici de les al·legacions
presentades amb caràcter individual;
Atès que també s'ha procedit a l'exposició pública
del Pla durant el mes de setembre de 1992 i que
s'han valorat i s'han tingut en compte les al·legacions
presentades;
Vist el projecte del Pla d'espais d'interès natural,
presentat
pels
departaments
d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca i de Medi

DECRETO:
Article únic
S'aprova el Pla d'espais d'interès natural, les Normes
del qual són reproduïdes al final d'aquest Decret.
Disposicions finals
- 1 Es faculta els consellers d'Agricultura, Ramaderia
i Pesca i de Medi Ambient per dur a terme les
actuacions que calguin per a l'aplicació, l'execució i
el desenvolupament d'aquest Decret.
- 2 Queden derogades totes les disposicions de
caràcter general del mateix rang o inferior mitjançant
les quals s'hagi establert per als espais inclosos al
Pla d'espais d'interès natural un règim jurídic diferent
del que determinen les Normes annexes del present
Decret.
- 3 El present Decret entrarà en vigor l'endemà de la
seva publicació al DOGC.

Barcelona, 14 de desembre de 1992
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Albert Vilalta i Gonzàlez
Conseller de Medi Ambient

Ambient, el qual integra les aportacions resultants
del procés de participació pública i dels informes
preceptius que estableix la legislació vigent;
Vistos els preceptius informes del Consell de
Protecció de la Natura i del Centre de la Propietat
Forestal;

NORMES
del Pla d'espais d'interès natural

Atès el que disposen l'article 20.2 de la Llei 12/1985,
de 13 de juny, d'espais naturals, l'article 61 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat de

Capítol 1
Disposicions comunes

Catalunya, i el Decret 200/1992, de 25 de setembre,
pel qual es distribueixen competències sobre els
espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural;
A proposta dels consellers d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca i de Medi Ambient, i d'acord amb el Govern,

1.1 El present Pla d'espais d'interès natural té com a
objecte, d'acord amb el que estableix l'article 15 de
la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals (en
endavant Llei 12/1985), la delimitació i l'establiment
de les determinacions necessàries per a la protecció
bàsica dels espais naturals la conservació dels quals

Article 1
Objecte del Pla
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es considera necessari d'assegurar, d'acord amb els
valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals,
socials, didàctics i recreatius que posseeixen.
1.2 En el marc del Pla d'espais d'interès natural (en
endavant
PEIN
o
Pla)
es
potenciaran,
congruentment amb les finalitats de conservació
expressades al punt anterior, els usos i les activitats
agrícoles, ramaderes, forestals, cinegètiques,
d'aqüicultura, de pesca i de turisme rural, principals
fonts de vida de la majoria d'habitants dels municipis
que hi són inclosos, s'impulsarà el desenvolupament
dels territoris de la zona per tal d'evitar el
despoblament rural, i es promouran les activitats
descontaminants del medi. A aquests efectes, es
prendran les mesures oportunes per assegurar el
manteniment d'aquestes activitats tradicionals en les
seves condicions actuals i de forma compatible amb
la protecció dels espais inclosos al Pla.

Interpretació
5.1 Les determinacions del Pla s'interpretaran
basant-se en aquells criteris que, partint del sentit
propi de les seves paraules en relació amb el context
i els antecedents legislatius en la matèria, tinguin en
compte principalment el seu esperit i la seva finalitat
protectora.
5.2 Per a la interpretació dels límits dels diversos
espais que inclou el Pla, mentre no sigui vigent la
delimitació definitiva a què fa referència l'article 8
d'aquestes Normes, caldrà atenir-se a les
indicacions dels plànols a escala 1/50.000
corresponents i, amb caràcter complementari, es
consideraran també les descripcions que a aquest
respecte conté el document III (espais inclosos en el
PEIN: síntesi informativa, actuacions preventives i
altres determinacions).

Article 2
Marc jurídic

Article 6
Efectes

El Pla ha estat redactat d'acord amb el que estableix
el capítol 3 de la Llei 12/1985 i, atesa la condició de
pla territorial sectorial que li atorga l'article 15.2 de
l'esmentada Llei, conforme a les disposicions de la
Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política
territorial.

El Pla té els efectes jurídics derivats de la seva
condició de pla territorial sectorial, així com aquells
altres que estableix la Llei 12/1985.

Article 3
Àmbit territorial
3.1 Les disposicions d'aquest Pla són aplicables de
manera immediata als espais detallats a l'annex 1
d'aquestes Normes, d'acord amb les delimitacions
grafiades als plànols a escala 1/50.000 i les
descripcions dels límits expressades al document III
(síntesi informativa, actuacions preventives i altres
determinacions).
3.2 L'aprovació de la delimitació definitiva
esmentada a l'article 8 implicarà que les disposicions
del Pla es referiran a l'àmbit resultant.

Article 4
Contingut
4.1 El Pla, l'integren els documents següents:

Conseqüentment, les determinacions normatives del
Pla són d'obligat compliment tant per a les
administracions públiques com per als particulars.

Article 7
Vigència i modificacions
7.1 La vigència del Pla és indefinida (article 15.3 de
la Llei 12/1985).
7.2 Modificacions del Pla.
a) Correspon al Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca i al Departament de Medi
Ambient formular i redactar les modificacions del Pla.
Sempre han de donar audiència a les entitats locals
afectades i sotmetre les propostes a informació
pública quan impliquin alteracions dels àmbits
territorials inclosos en el Pla.
La seva aprovació pertoca al Govern. Seran
preceptius els informes del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, del Consell de
Protecció de la Natura i del Centre de la Propietat
Forestal.

Memòria i annexos (I).
Espais inclosos en el PEIN: descripció i justificació
(II). Espais inclosos en el PEIN: síntesi informativa,
actuacions preventives i altres determinacions (III).
Normes (IV).
Programa de desenvolupament (V).
Plànols a escala 1/250.000 i 1/50.000.
Síntesi-resum.

b) No s'ha d'observar el tràmit d'audiència esmentat
al paràgraf anterior en el cas que la delimitació
indicativa hagi estat substituïda per la de caràcter
definitiu, sempre que l'esmentada modificació no
comporti alteracions substancials del perímetre
inicial.

4.2 Les determinacions contingudes en els
documents III, IV i la seva documentació gràfica
complementària, així com els plànols de delimitació
a escala 1/50.000, tenen caràcter normatiu.

c) Quan les modificacions afectin espais naturals
que gaudeixen d'una delimitació definitiva, aquestes
hauran de tramitar-se també d'acord amb les normes
específiques que els siguin d'aplicació.
7.3 Actuacions d'utilitat pública.

Article 5
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La declaració d'utilitat pública que faci el Govern
d'actuacions que s'hagin d'ubicar dins els espais del
Pla determinarà, en aquells casos en què sigui
necessari, l'aplicació del procediment de modificació
expressat als paràgrafs a), b) i c) del punt anterior.

b) Així mateix, podran contenir les altres
determinacions pròpies dels plans especials per a la
protecció del medi natural i del paisatge, així com
mesures de promoció i millora destinades a la
població rural resident en aquests espais.

7.4 Revisions del programa de desenvolupament.

c) A més de la Generalitat, podran promoure aquests
plans les entitats locals amb competències
urbanístiques, sempre que els espais siguin inclosos
en els seus respectius àmbits administratius.

a) El programa de desenvolupament del Pla es
revisarà en el termini de quatre anys.
b) Aquestes revisions seran formulades pels
departaments als quals corresponen la redacció i les
modificacions del Pla, els quals elevaran les
corresponents propostes al Govern per a la seva
aprovació.
7.5 Incorporació d'espais naturals de protecció
especial. La declaració de protecció especial d'un
espai natural que no formi part de la xarxa del Pla,
mitjançant alguna de les modalitats previstes a
l'article 21.1 de la Llei 12/1985, implicarà la seva
inclusió automàtica en el Pla.

Capítol 2
Execució i desenvolupament del Pla
Article 8
Delimitació definitiva dels espais

d) La tramitació d'aquests plans especials s'ajustarà
al que estableixen el Decret legislatiu 1/1990, de 12
de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals
vigents en matèria urbanística, i la Llei 12/1985.
Conseqüentment, una vegada aprovats inicialment,
els plans seran sotmesos a informació pública durant
un mes i, transcorregut aquest termini, s'obrirà un
altre període d'idèntica durada per donar audiència a
les corporacions locals el territori de les quals resulti
afectat.
Prèviament a l'aprovació definitiva, caldrà demanar
informes als ajuntaments afectats quan aquests no
siguin els promotors del pla, al Consell de Protecció
de la Natura i al Centre de la Propietat Forestal.
Seran preceptius els informes dels departaments de
Política Territorial i Obres Públiques i d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca i els altres establerts per la
normativa vigent.

8.1 La delimitació definitiva dels espais inclosos en
el Pla s'ha de fer segons alguna de les modalitats de
protecció especial de l'article 21.1 de la Llei 12/1985,
o bé mitjançant el planejament especial a què es fa
esment en l'article 5 de la mateixa Llei (article 16 de
la Llei 12/1985).

Quan els plans siguin promoguts per la Generalitat
de Catalunya, les aprovacions inicials i provisionals
correspondran al conseller de Medi Ambient.

8.2 Aquesta delimitació haurà de garantir la
salvaguarda dels valors que han motivat la inclusió
de l'espai en el Pla i consistirà en la simple adaptació
cartogràfica, a escales gràfiques més detallades,
dels límits establerts pel Pla, sens perjudici de
l'aplicació dels criteris per a la delimitació definitiva
expressats en el document III (espais inclosos en el
PEIN: síntesi informativa, actuacions preventives i
altres determinacions).

Article 9
Execució i seguiment del Pla

8.3 El que disposa el punt anterior també serà
d'aplicació a ulteriors modificacions o revisions del
planejament especial esmentat.
8.4 Quan l'aplicació d'una modalitat de protecció
especial afecti únicament de manera parcial algun
dels espais inclosos en el Pla, la resta de l'àmbit
haurà de ser objecte igualment del procediment de
delimitació definitiva, d'acord amb els punts anteriors
d'aquest article.
8.5 Plans especials.
a) Els plans especials a què fa referència el punt 1
d'aquest article es formularan i es tramitaran d'acord
amb el que estableix la legislació urbanística (article
5.1 de la Llei 12/1985) i contindran una descripció
detallada dels límits i la seva representació gràfica a
una escala suficientment detallada en funció de les
característiques i la dimensió de l'espai.

L'aprovació definitiva d'aquests plans correspondrà
al Govern de la Generalitat.

9.1 Els departaments de Política Territorial i Obres
Públiques, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de
Medi Ambient duran a terme, en l'àmbit de les seves
respectives competències, les accions necessàries
per executar les actuacions previstes pel Pla, per
garantir el compliment de les seves disposicions
normatives i per fer el seguiment de l'evolució de la
problemàtica del sistemes naturals i del medi rural en
general en els distints espais, i en conseqüència
adoptar les mesures adequades en les successives
revisions del programa de desenvolupament.
9.2 Així mateix, es constituirà una comissió de
seguiment del Pla integrada pels departaments
esmentats al punt anterior, amb l'objecte de
coordinar les respectives accions d'execució i
seguiment i preparar les revisions del programa de
desenvolupament.
9.3 Les actuacions previstes als espais del Pla que
vagin a càrrec de la Generalitat de Catalunya hauran
de preveure els mecanismes necessaris que
permetin una participació activa dels ens locals,
municipis i consells comarcals.

Article 10
Beneficis
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10.1 Els departaments d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca i de Medi Ambient atorgaran ajuts tècnics i
econòmics per fomentar la realització de les
actuacions
previstes
pel
programa
de
desenvolupament del Pla. En aquests casos, les
actuacions esmentades gaudiran de consideració
prioritària en l'atorgament dels ajuts de caràcter
general als quals puguin acollir-se amb la mateixa
finalitat.
10.2 Sens perjudici del que estableix el punt anterior,
seran d'aplicació els beneficis següents:
a) Els departaments d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca i de Medi Ambient elaboraran anualment,
cada un dins les seves competències, programes on
s'establiran beneficis tècnics i financers destinats als
ajuntaments, les entitats locals menors, les entitats
sense finalitat de lucre, les agrupacions agràries i
forestals legalment constituïdes i els titulars de
finques agrícoles o forestals integrades totalment o
parcialment en un espai inclòs al Pla.
Es disposaran els efectes compensatoris de les
figures impositives legals que tinguin en compte els
efectes descontaminadors dels espais d'interès
natural.
b) El Departament de Medi Ambient prestarà
col·laboració tècnica i econòmica per a la redacció
dels estudis d'impacte ambiental en projectes
d'obres d'instal·lacions promoguts pels consells
comarcals, els ajuntaments o els propietaris
particulars que, com a conseqüència de l'aplicació
de la normativa del Pla, s'hagin de sotmetre al
procediment d'avaluació d'impacte ambiental. Així
mateix, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i
Pesca podrà prestar suport tècnic i econòmic quan
es tracti de projectes referents a les activitats
agràries.
c) El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
donarà prioritat a les obres de correcció hidrològicoforestal projectades als espais del Pla.
d) En aquells espais on el programa de
desenvolupament del Pla preveu l'impuls amb
caràcter prioritari de projectes d'ordenació i de plans
tècnics de gestió i millora forestal, els propietaris
gaudiran de consideració preferent en l'atorgament
dels ajuts a què fa referència l'article 65 de la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i
d'aquells altres als quals puguin acollir-se a tal
efecte. Els ajuts a què fa referència l'apartat a)
inclouran subvencions als plans tècnics de gestió i
millora forestal.
e) En aquells espais on el programa de
desenvolupament del Pla preveu la redacció
prioritària de plans de producció forestal, el
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
considerarà la seva realització amb caràcter
prioritari, als efectes del que preveu l'article 10 de la
Llei 6/1988.
f) Quan el programa de desenvolupament del Pla
prevegi la creació d'àrees forestals recreatives,
aquesta tindrà caràcter prioritari en els plans, els
programes i les línies d'ajut del Departament

d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Així mateix, en
aquells espais del Pla on el risc d'incendis és alt, la
redacció dels plans de prevenció d'incendis forestals
tindrà caràcter prioritari en els plans, els programes i
les línies d'ajut del Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca
g) Quan el desenvolupament del Pla impliqui la
promoció de modalitats de protecció especial,
juntament amb les respectives disposicions
declaratòries,
s'establiran
les
dotacions
pressupostàries necessàries per a la correcta gestió
de l'espai protegit. També es preveuran beneficis
tècnics i financers per a les zones protegides i les
seves àrees d'influència quan el règim aplicable i les
condicions sòcio-econòmiques de l'espai així ho
requereixin.
h) A les àrees forestals on s'observi un risc de
degradació que posi en perill el medi natural que es
pretén protegir, el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca adoptarà les mesures financeres
directes adreçades a reorientar aquest procés.
10.3 L'Administració de la Generalitat impulsarà
l'atorgament de beneficis fiscals i exempcions
destinats als propietaris rurals en els espais inclosos
al Pla.

Article 11
Indemnitzacions
En els termes previstos a l'article 39 de la Llei
12/1985, en aquells supòsits en els quals el
desenvolupament del Pla comporti la privació
singular de la propietat privada o de drets o
interessos patrimonials legítims es preveuran les
corresponents indemnitzacions.

Capítol 3
Regulació d'usos i activitats
Article 12
Usos públics
Els usos públics en els espais del Pla es
desenvoluparan amb ple respecte als béns, els drets
privats i les propietats existents. Els departaments
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Medi Ambient
establiran mesures amb aquesta finalitat en els seus
respectius àmbits competencials.

Article 13
Règim urbanístic
13.1 Als espais delimitats pel Pla s'aplica d'una
manera preventiva el règim del sòl fixat pels articles
127 i 128.1 del text refós de la legislació urbanística
vigent a Catalunya (Decret legislatiu 1/1990, de 12
de juliol).
Els espais inclosos en el Pla que el planejament
urbanístic hagi qualificat com a sistemes d'espais
lliures, zones verdes o similars, en cap cas no
podran ser objecte d'usos o transformacions que no
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siguin congruents amb la seva naturalesa d'espai
natural.
13.2 Els nous instruments de planejament urbanístic
i la planificació específica per a les zones d'alta
muntanya s'han d'adequar al contingut del Pla
(article 18.2 de la Llei 12/1985). Els plans comarcals
de muntanya programaran les actuacions oportunes
per a la protecció i millora dels espais del Pla situats
en les respectives comarques.
13.3 Així mateix, els plans territorials parcials
assenyalaran com a espais d'interès natural aquells
espais del Pla que es trobin en el seu àmbit, sens
perjudici d'aquells altres als quals puguin atorgar
aquesta qualificació, i establiran les accions
territorials i les normes d'ordenació adequades per a
la seva protecció i millora.
13.4 Els plans urbanístics l'àmbit d'ordenació dels
quals afecti espais inclosos en el Pla hauran
d'incorporar les seves determinacions i justificar
degudament el compliment de les condicions a què
fa referència aquest article, que s'estimen mínimes.

Article 14
Circulació amb mitjans motoritzats
14.1 No és permesa la circulació de vehicles
motoritzats camps a través ni fora de carreteres o
camins habilitats per al pas d'automòbils. Aquesta
disposició no afecta les activitats agro-pecuàries,
silvícoles i similars, ni les de prevenció i extinció
d'incendis realitzades per les agrupacions de
defensa forestal i altres organismes amb anàlogues
finalitats, ni la circulació de vehicles quan sigui
estrictament necessari per al desenvolupament a
l'interior dels espais del Pla d'altres activitats
degudament legalitzades.
14.2 D'acord amb el que disposa la legislació vigent,
els circuits de les modalitats motociclistes i
automobilístiques en ella indicades no podran
transcórrer pels espais inclosos en el Pla.

Pla, tenen la condició de zona humida, no podran
realitzar-se activitats o usos susceptibles de
provocar-ne la recessió o la degradació.

Article 17
Avaluacions d'impacte ambiental
17.1 D'acord amb el que disposa el Decret 114/1988,
de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental, tots els
projectes d'obres i d'instal·lacions que puguin
perjudicar notòriament els valors preservats en els
espais del Pla la realització o autorització dels quals
correspongui a la Generalitat de Catalunya se
sotmetran al procediment establert per l'esmentat
Decret.
17.2 En tot cas s'hauran de sotmetre al procediment
d'avaluació
d'impacte
ambiental
les
obres,
instal·lacions i activitats que figuren expressament al
Decret 114/1988, i en altres disposicions de caràcter
general; i també s'hi hauran de sotmetre aquelles
altres determinades basant-se en el que estableix
l'annex 2 de la Directriu 85/337/CEE, de 27 de juny,
amb l'excepció de les explotacions de granges, que
seguiran la tramitació habitual com a activitats
classificades.
17.3 L'annex 2 d'aquestes Normes conté la llista
d'obres, instal·lacions i activitats que, d'acord amb el
que s'ha expressat en el paràgraf anterior, estaran
sotmeses al procediment d'avaluació d'impacte
ambiental, d'acord amb el procediment aplicable en
cada cas.
17.4 Quan, com a conseqüència de l'aplicació de la
normativa d'aquest Pla, s'hagin de sotmetre al
procediment
d'avaluació
d'impacte
ambiental
projectes d'obres o d'instal·lacions promoguts per
consells comarcals, ajuntaments o propietaris
particulars, seran d'aplicació els ajuts previstos a
l'article 10.

Capítol 4
Normes particulars

Article 15
Activitats extractives

Article 18
Àmbit d'aplicació

15.1 Les activitats extractives es duran a terme
d'acord amb el que estableixen la Llei 12/1981, de
24 de desembre, la Llei 12/1985, la seva legislació
complementària i la legislació en matèria d'avaluació
d'impacte ambiental.

18.1 Les disposicions del present capítol són
d'aplicació únicament als espais del Pla que s'indica
en cada cas i es corresponen amb les que conté
l'apartat C.4 (normes particulars) del document III
(espais inclosos en el PEIN: síntesi informativa.
Actuacions preventives i altres
determinacions) del Pla.

15.2 En qualsevol cas, són d'aplicació la normativa
específica de cada espai natural de protecció
especial i els plans urbanístics respectius en els
aspectes que impliquen un grau de protecció més
alt.

18.2 En cas de contradicció o incongruència entre
les disposicions d'ambdós documents del Pla
prevaldran les de les presents Normes.

Article 16
Zones humides

Article 19
Directrius per al planejament urbanístic

D'acord amb el que estableix l'article 11 de la Llei
12/1985, en aquells espais o les seves parts que,
d'acord amb el programa de desenvolupament del

19.1 Ribera de la Garona; ribera de l'Algars. El
planejament urbanístic aplicarà a la totalitat de
l'espai el règim adequat per preveure actuacions que
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impliquin modificacions o canvis essencials en la
vegetació de ribera.
19.2 Illes de l'Ebre; serra de Bellmunt; ribera de
l'Ebre a Flix; mas de Melons; roureda de Tordera;
turons de Maçanet; Sauva Negra: erms d'Aitona;
Montllober; tossals d'Isòvol-Olopte i tossals de
Torregrossa. El planejament urbanístic establirà les
mesures adequades per preveure transformacions
de la naturalesa, l'ús i la destinació que tenen
actualment les àrees de vegetació natural.
19.3 Utxesa. El planejament urbanístic establirà les
mesures adequades per preveure transformacions
de la naturalesa, l'ús i la destinació que tenen
actualment les zones humides i les àrees de
vegetació natural.
19.4 Montseny. Per tal de possibilitar l'expansió dels
nuclis urbans de caràcter tradicional que es troben a
l'interior de l'espai, se n'exclouran en aquests casos
aquelles àrees que el planejament urbanístic
classifiqui com a sòls urbans o urbanitzables i que
siguin necessàries per al seu desenvolupament.
19.5 El Montgrí; muntanyes de Prades; el Montmell;
massís del Garraf; aiguabarreig Segre-Noguera
Ribagorçana; aiguabarreig Segre-Cinca; closa de
Sant Dalmai; puig de la Banya del Boc i serra del
Montsià. El planejament urbanístic i les disposicions
específiques que establiran els límits definitius
d'aquests espais determinaran les normes i
actuacions oportunes per a la protecció específica i,
si escau, la restauració dels espais afectats per
activitats extractives existents, abandonades o
potencials.

Article 20
Reserves naturals
Era Artiga de Lin; Alt Àneu i massís de l'Albera.
Dins la part de cada espai declarada com a reserva
natural parcial pel Decret 123/1987, de 12 de març,
no es podran dur a terme obres d'infrastructura
viària, hidroelèctrica o altres de similars.

Article 21
Espècies de flora i fauna estrictament protegides
21.1 D'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei
12/1985, tindran la condició d'espècies de la flora
estrictament protegides en els espais que s'indiquen
les especificades a l'annex 3.
21.2 Així mateix, tindran la condició d'espècies de la
fauna estrictament protegides en els espais
assenyalats les especificades a l'annex 4.
21.3 Aquesta declaració implica:
a) En el cas de la flora, la prohibició de la destrucció,
del desarrelament i, si s'escau, també de la collita i la
comercialització de les espècies i de les seves
llavors, així com la protecció del medi natural en què
viu aquesta flora.

b) En el cas de la fauna, la prohibició de la
persecució, de la caça, de la captura i de la
comercialització dels animals, de les seves despulles
o fragments i, en el cas de les espècies ovípares, de
llurs ous i nius, i la protecció, si s'escau, del medi
natural en què viu aquesta fauna.
21.4 En aquells supòsits en els quals la prohibició a
què fa esment el punt anterior impedeixin l'activitat
agro-forestal existent, s'arbitraran les oportunes
mesures compensatòries.
21.5 Els instruments de planejament delimitaran en
cada espai els àmbits de protecció a què fa
referència el present article.

Article 22
Altres disposicions
22.1 Obagues de la vall del Rigard; el Foix; riera de
Navel; barrancs de Sant Antoni, Lloret i la Galera.
S'hi evitaran aquelles actuacions que impliquin
modificacions o canvis essencials en la vegetació de
ribera.
22.2 Ribera Salada; illa de Canet; el Sorreig. S'hi
evitaran aquelles actuacions que impliquin
alteracions essencials dels sistemes limnològics i la
vegetació de ribera.

Article 23
Protecció
de
subterrànies

les

aigües

superficials

i

23.1 Pel que fa als espais que es detallen a
continuació, a les resolucions relatives a
concessions i autoritzacions de recursos i
aprofitaments hidràulics subterranis i superficials, en
els aqüífers sobreexplotats, en el planejament
hidràulic i en la fixació dels cabals ecològics, quan
puguin afectar directament o indirectament la
quantitat i la qualitat de les seves aigües superficials,
s'hi hauran de justificar degudament la congruència
amb els objectius i el règim del PEIN:
Ribera de la Garona.
Alt Àneu.
Riberes de l'Alt Segre.
Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa.
Riera de Merlès.
Penya-segats de la Muga.
Illa de Canet.
Estanys de Tordera.
Ribera de Santa Coloma.
Estany de Sils.
Riera d'Arbúcies.
El Foix.
Albereda de Santes Creus.
Sèquia major.
El Sorreig.
Riera de Navel.
Illes de l'Ebre.
Ribera de l'Ebre a Flix.
Riba-roja.
Ribera d'Algars.
Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana.
Utxesa.
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Aiguabarreig Segre-Cinca.
Delta de l'Ebre.
En general, tots els àmbits fluvials inclosos en espais
naturals de protecció especial.
23.2 Els mateixos requisits hauran de complir les
resolucions a què fa referència el punt anterior quan
afectin l'àmbit dels aqüífers que es relacionen
directament amb els espais següents:
Era Artiga de Lin (sistema de la surgència de Güell
de Joeu).
Estanho de Vielha (font que l'alimenta).
Estanys de Basturs (aqüífer profund de gresos).
Collegats (surgència de l'Argenteria).
Estany de Montcortés (aqüífer calcari).
Serra del Cadí-Moixeró (aqüífer calcari de les fonts
del Llobregat).
Ribera Salada (surgència càrstica de la Serra
d'Odèn).
Estany de Banyoles (aqüífer calcari profund).
Estanys de la Jonquera (aqüífer).
Aiguamolls de l'Alt Empordà (aqüífer deltaic).
Aiguamolls del Baix Empordà (aqüífer deltaic).
23.3 Els departaments competents vetllaran
especialment pel compliment de les finalitats
protectores del Pla en els espais esmentats als
punts anteriors, en relació amb la qualitat i quantitat
de les seves aigües superficials i subterrànies.

Capítol 5
Règim sancionador
Article 24
Règim d'aplicació
En els espais del Pla és d'aplicació el règim
sancionador previst al capítol 6 de la Llei 12/1985,
sens perjudici de l'aplicació d'aquelles altres
disposicions que en funció de la naturalesa dels fets
i del règim específic de cada espai també puguin ser
aplicables.

Disposicions transitòries
- 1 En aquells casos en què en el moment
d'aprovació del Pla la classificació urbanística
d'àrees que hi estiguin incloses resti pendent de
resolucions judicials, la seva delimitació definitiva
haurà d'adequar-se, quan s'escaigui, al contingut de
les esmentades resolucions.
- 2 La delimitació definitiva i el règim d'aplicació a les
àrees del Delta de l'Ebre que no tenen la condició de
parc natural ni de reserva natural seran congruents
amb el que estableixi el Pla de desenvolupament
equilibrat del Delta de l'Ebre.

Disposicions finals
- 1 El règim derivat d'aquest Pla d'espais d'interès
natural s'aplicarà sens perjudici d'aquelles altres
disposicions que impliquin una protecció més estricta
dels valors naturals dels espais inclosos en el Pla.

- 2 En qualsevol cas, en aquells espais amb la
delimitació definitiva aprovada, les determinacions
de caràcter normatiu aplicables inclouran les pròpies
de la seva legislació específica i del planejament
especial redactat conforme a l'article 5 de la Llei
12/1985.

Annex 1
Llista d'espais d'interès natural (article 3.1 de les
Normes)
Aiguabarreig Segre-Cinca.
Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa.
Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana.
Aiguamolls de l'Alt Empordà.
Aiguamolls del Baix Empordà.
Aigüestortes.
Albereda de Santes Creus.
Alfés.
Alt Àneu.
Alta Garrotxa.
Alta Vall de Serradell.
Ancosa-Montagut.
Barrancs de Sant Antoni-Lloret-la Galera.
Cap de Creus.
Cap de Santes Creus.
Capçalera de la Noguera Ribagorçana.
Capçaleres de les Nogueres de Vallferrera i Cardós.
Capçaleres del Ter i del Freser.
Carbasí.
Cingles de Bertí.
Closa de Sant Dalmai.
Collegats.
Collsacabra.
Conreria-Sant Mateu-Céllecs.
Costoia.
D'Estanho de Vielha.
Delta de l'Ebre.
Delta del Llobregat.
Desembocadura del riu Gaià.
El Foix.
El Miracle.
El Moianès.
El Montgrí.
El Montmell.
El Sorreig.
Els Bessons.
Els Tres Hereus.
Era Artiga de Lin.
Erms d'Aitona.
Estany de Banyoles.
Estany de Montcortés.
Estany de Sils.
Estanys de Basturs.
Estanys de la Jonquera.
Estanys de Tordera.
Eth Portillon.
Filià.
Gallifa.
Gavarres.
Gelada.
Illa de Canet.
Illes de l'Ebre.
Illes Medes.
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La Faiada de Malpàs.
La Plana de Sant Jordi.
La Sauva Negra.
Les Guilleries.
Mare de Déu de la Roca.
Marimanha.
Mas de Melons.
Massís de Cadiretes.
Massís de l'Albera.
Massís de les Salines.
Massís del Garraf.
Massís del Montseny.
Montesquiu.
Montllober.
Montserrat.
Muntanya de Sal de Cardona.
Muntanyes de Begur.Muntanyes de Les i Bossòst.
Muntanyes de l'Ordal.
Muntanyes de Prades.
Muntanyes de Rocacorba.
Muntanyes de Tivissa-Vandellòs.
Naut Aran.
Obagues de la Vall del Rigard.
Obagues del riu Corb.
Olèrdola.
Penya-segats de la Muga.
Platja de les Rojales.
Platja de Torredembarra.
Ports de Tortosa.Puig de la Banya del Boc.
Riba-roja.
Ribera d'Algars.
Ribera de l'Ebre a Flix.
Ribera de la Garona.
Ribera de Santa Coloma.
Ribera Salada.
Riberes de l'Alt Segre.
Riera d'Arbúcies.
Riera de Merlès.
Riera de Navel.
Roques Blanques.
Roureda de Tordera.
Saburella.
Sant Joan de Toran.
Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
Savassona.
Sèquia Major.
Serra Cavallera.
Serra d'Aubenç.
Serra d'Ensija-Rasos de Peguera.
Serra de Bellmunt.
Serra de Boumort.
Serra de Carreu.
Serra de Castelltallat.
Serra de Catllaràs.
Serra de Collserola.
Serra de Llaberia.
Serra de Miralles-Queralt.
Serra de Mogrony.
Serra de Montsant.
Serra de Montsià.
Serra de Picancel.
Serra de Queralt.
Serra de Sant Gervàs.
Serra del Montsec.
Serra del Turp.
Serra del Verd.
Serra Llarga.
Serra Mitjana.
Serres d'Odèn-Port del Comte.
Serres de Busa-Bastets-Lord.

Serres de Cadí-Moixeró.
Serres de Cardó-Boix.
Serres de Milany-Santa Magdalena i PuigsacalmBellmunt.
Serres de Montnegre-Corredor.
Serres de Pàndols-Cavalls.
Serres de Pradell-Argentera.
Tamarit-Punta de la Mora
Tossa Plana-Puig Pedrós.
Tossal Gros de Miramar.
Tossals d'Almatret.
Tossals d'Isòvol i Olopte.
Tossals de Montmeneu.
Tossals de Torregrossa.
Turons de la Plana Ausetana.
Turons de Maçanet.
Utxesa.
Vall de Santa Magdalena.
Vall del riu Llobregós.
Zona volcànica de la Garrotxa.
Annex 2
I Obres, instal·lacions i activitats sotmeses a
avaluació prèvia d'impacte ambiental en tot el
territori de Catalunya
- 1 Refineries de petroli, amb exclusió de les
empreses que produeixen únicament lubricants
derivats del petroli, i també les instal·lacions de
gasificació i de piròlisi d'esquistos bitumitosos amb
capacitat superior a 500 tones/dia.
- 2 Centrals tèrmiques i altres instal·lacions de
combustió amb potència tèrmica superior a 300 MW,
i també centrals nuclears i altres reactors nuclears,
amb exclusió de les instal·lacions de recerca per a la
producció i la transformació de matèries fissionables
i fèrtils en què la potència màxima no superi 1 kW de
durada permanent tèrmica.
- 3 Instal·lacions destinades exclusivament a
l'emmagatzemament permanent o a eliminar
definitivament residus radioactius.
- 4 Plantes siderúrgiques integrals.
- 5 Instal·lacions destinades a l'extracció d'amiant i
també al tractament i la transformació de l'amiant i
dels productes que en contenen. Per a productes
d'amiant-ciment, les instal·lacions amb una
producció anual superior a 20.000 tones de producte
acabat; per als materials de fricció, les instal·lacions
amb una producció anual superior a 50 tones de
productes acabats i per a altres usos d'amiant, les
que impliquin una utilització superior a 200
tones/any.
- 6 Instal·lacions químiques integrades.
- 7 Construcció d'autopistes, autovies, línies de
ferrocarril de llarg recorregut, aeroports amb pistes
d'envol i d'aterratge d'una longitud igual o superior a
2.100 metres i aeroports d'ús particular.
- 8 Ports comercials, pesquers i esportius. Dics i
altres actuacions de defensa i regeneració del domini
públic marítimo-terrestre, sempre que el pressupost
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d'execució per contracta excedeixi els 500 milions de
pessetes.
- 9 Instal·lacions de tractament de residus especials i
les de tractament de residus urbans assimilables
sempre que la planta faci un tractament superior a
300 tones/dia.
- 10 Grans preses.
- 11 Primeres repoblacions quan impliquin risc de
transformacions ecològiques negatives greus.
- 12 Transformacions d'ús del sòl que impliquin
eliminació de la coberta vegetal, arbustiva o arbòria i
suposin risc potencial per a les infrastructures
d'interès general. En qualsevol cas quan les
transformacions de l'ús del sòl afectin superfícies
superiors a 100 ha (Llei 4/1989, de 27 de març).
- 13 Projectes de nous traçats viaris de la xarxa
estatal (Llei 25/1988, de 29 de juliol).
- 14 Activitats mineres, d'acord amb el que disposa
la legislació específica en matèria d'avaluació
d'impacte ambiental i de protecció dels espais
naturals afectats per activitats extractives.
II Altres obres, instal·lacions o activitats
sotmeses a avaluació prèvia d'impacte ambiental
als espais del PEIN
- 1 Transformació de terres ermes en les zones
àrides de caràcter estèpic, sempre que aquestes
comportin risc de modificacions ecològiques greus
(serres de Bellmunt, serra Llarga, els Bessons,
tossals de Montmeneu, tossals d'Almatret, tossals de
Torregrossa, mas de Melons, Alfés, Utxesa, erms
d'Aitona, Montllober).
- 2 Projectes d'hidràulica agrícola de superfície
superior a 10 ha.
- 3 Piscifactories.
- 4 Recuperació de territoris al mar.
- 5 Indústries extractives i derivades, energè-tiques,
de treball de metalls, de fabricació de vidre, de
productes alimentaris, escorxadors, tèxtils, del cuir,
de fabricació de taulers de fibres, de partícules i de
contraxapat, químiques, del paper, de la goma i de
fibres
minerals
artificials.
Fabricació,
condicionament, càrrega o encartutxat de pólvora i
explosius.
- 6 Plans generals d'ordenació i normes subsidiàries
de planejament municipal quan estableixin nous sòls
urbans o urbanitzables confinants amb espais
naturals de protecció especial (capítol IV de la Llei
12/1985) o a distància inferior a 1.000 m d'altres
espais inclosos en el Pla que tinguin la consideració
de zones humides, quan se'n puguin derivar riscos
d'afectacions hídriques o de modificacions de la
dinàmica litoral.
- 7 Instal·lacions de remuntatge mecàniques i
telefèriques. Funiculars o línies similars que
serveixin per al transport de persones. Torres i altres
infrastructures de telecomunicacions quan comportin
impactes visuals rellevants.

- 8 Línies de conducció d'energia elèctrica de tensió
nominal superior a 66 kV.
- 9 Camins i carreteres de més de 5 m d'amplada, i
en tot cas sempre que el terreny sobrepassi el 40%
de pendent transversal, amb l'exclusió dels camins
de desembosc de caràcter temporal quan
l'autorització per a la seva obertura comporti
garanties per a la restauració de les àrees afectades
una vegada hagi finalitzat la seva utilització. També
podran quedar exempts del tràmit d’avaluació
d’impacte ambiental els projectes de camins
forestals promoguts per particulars en finques que
disposin d’un pla tècnic de gestió i millora forestal
aprovat, sempre que el promotor presenti un
quëstionari normalitzat amb informe previ preceptiu
de la Direcció General del Medi Natural del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i amb
la resolució prèvia de la Direcció General de
Patrimoni Natural i del Medi Físic del Departament
de Medi Ambient.
- 10 Aeròdroms, quan no figurin a l'apartat I.
- 11 Obres de canalització i regularització de cursos
d'aigua. Dics i altres instal·lacions destinades a
retenir les aigües o a emmagatzemar-les de manera
permanent, quan no estiguin incloses a l'apartat I,
excepte quan es tracti d'instal·lacions d'ús domèstic
agrícola-ramader, de prevenció d'incendis forestals o
similars.
- 12 Instal·lacions d'oleoductes o gasoductes.
Instal·lacions d'aqüeductes de llarga distància.
- 13 Complexos hotelers, recreatius i esportius
(parcs recreatius i aquàtics, golfs, càmpings, etc.),
excloent-ne les activitats de turisme rural vinculades
a l'economia familiar agrària.
- 14 Instal·lacions d'eliminació de residus, quan no
estiguin incloses a l'apartat I, d'abast suprafamiliar i
col·lectiu i de tractament o emmagtzemament de
ferralles.
- 15 Estacions depuradores i dipòsits de fangs
d'abast suprafamiliar i col·lectiu.
- 16 Activitats extractives situades en el domini
públic hidràulic o en les seves zones de servitud i de
policia.

Annex 3
Espècies de la flora estrictament protegides
Criptògames
Briòfits
Brioeritrophyllum inaequalifolium: capçaleres del Ter
i del Freser.
Funaria mustafae: cap de Creus.
Leucobrium juniperoideum: penya-segats de la
Muga.
Oedipodiella australis: cap de Creus, massís de
l'Albera.
Ptilium crista-castrensis: capçaleres del Ter i del
Freser, eth Portillon.
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Scorpidium scorpioides: Naut Aran.
Sphagnum sp.: capçalera de la Noguera
Ribagorçana, capçaleres de les Nogueres de
Vallferrera i Cardós, massís del Montseny, Naut
Aran.
Sphagnum subnitens: massís de Cadiretes.
Tortula sp.: vall del riu Llobregós.

Arisarum simorrhinum: massís del Garraf.

Boraginàcies.
Lithospermum oleifolium: Alta Garrotxa.

Pteridòfits

Campanulàcies.

Botrychium matricariifolium: massís de les Salines.
Cheilanthes marantae: cap de Creus.
Cheilanthes vellea: cap de Creus, Roques Blanques.
Equisetum fluviatile: Naut Aran.
Equisetum hyemale: ribera de la Garona, massís del
Montseny.
Equisetum variegatum: capçalera de la Noguera
Ribagorçana.
Isoetes duriei: massís de Cadiretes.
Marsilea quadrifolia: aiguamolls del Baix Empordà,
delta de l'Ebre.
Ophioglossum lusitanicum: massís de Cadiretes.
Osmunda regalis: massís de Cadiretes, massís de
l'Albera, massís de les Salines, massís del
Montseny.
Pellaea calomelanos: les Guilleries, penya-segats de
la Muga.
Salvinia calomelanos:les Guilleries, penya-segats de
la Muga.
Salvinia natans.aiguamolls del Baix Empordà
Thelypteris palustris: estany de Banyoles.
Woodsia glabella: serres de Cadí-Moixeró.

Campanula jaubertiana: Aigüestortes, serres de
Cadí-Moixeró.
Campanula speciosa ssp. affinis: massís del Garraf,
Montserrat.
Campanula speciosa: ports de Tortosa.
Jasione crispa: muntanyes de Prades.
Phyteuma globularifolium: capçaleres del Ter i del
Freser.
Caprifoliàcies.
Lonicera biflora: delta de l'Ebre.
Lonicera pyrenaica: ports de Tortosa.

Fanerògames

Cariofil·làcies.
Arenaria conimbricensis: Sant Llorenç de Munt i
l'Obac.
Arenaria marschlinsi: capçaleres del Ter i del Freser.
Arenaria purpurascens: Aigüestortes.
Dianthus malacitanus: tossals de Montmeneu.
Gypsophila hispanica: vall del riu Llobregós, serra
Llarga. Minuartia rubra: serra d'Aubenç.
Moehringia muscosa: serra d'Aubenç.
Petrocoptis montsicciana: serra del Montsec.
Silene cerastoides: illes Medes.
Silene sedoides: illes Medes.

Aizoàcies.
Aizoon hispanicum: tossals de Montmeneu.

Alismatàcies.
Luronium natans: d'Estanho de Vielha.

Amaril·lidàcies.
Convallaria majalis: serra d'Aubenç.
Galanthus nivalis: ribera de Santa Coloma, zona
volcànica de la Garrotxa.
Narcissus alpestris: serra de Boumort.
Narcissus dubius: Alfés.
Narcissus poeticus: massís del Montseny.
Pancratium maritimum: aiguamolls de l'Alt Empordà.

Ciperàcies.
Carex macrostylon: capçaleres de les Nogueres de
Vallferrera i Cardós.
Carex remota: ribera de la Garona.
Carex vesicaria: Aigüestortes.

Cistàcies.
Cistus ladaniferus: Gavarres, serra de Collserola.
Cistus populifolius: muntanyes de Prades.
Helianthemum squamatum: vall del riu Llobregós,
serra Llarga.
Helianthemum ledifolium: erms d'Aitona.
Cneoràcies.
Cneorum tricoccon: cap de Creus.

Apiàcies.

Compostes.

Ferula loscosii: tossals de Montmeneu, tossals de
Torregrossa.
Seseli farrenyi: cap de Creus.
Seseli peucedanoides: serres de Cadí-Moixeró.
Xatardia scabra: capçaleres del Ter i del Freser,
serres de Cadí-Moixeró.

Bombycilaena discolor: tossals de Torregrossa.
Centaurea emigrantis: serra del Montsec.
Centaurea linifolia: massís del Garraf.
Centaurea spinabadia: massís de l'Albera.
Evax pygmea: muntanyes de Prades.
Doronicum plantagineum: muntanyes de Prades.
Picris hispanica: erms d'Aitona.
Saussurea alpina: Aigüestortes.
Senecio bicolor: illes Medes.

Aràcies.
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Senecio leucophyllus: capçaleres del Ter i del
Freser.
Serratula flavescens: erms d'Aitona.

Convolvulàcies.

Lindernia dubia: delta de l'Ebre.
Melampyrum catalaunicum: les Guilleries, massís del
Montseny.
Melampyrum cristatum: obagues del riu Corb.
Pedicularis rosea ssp. allioni: Marimanha.
Pedicularis tuberosa:Aigüestortes
Veronica tenuifolia: tossals d'Almatret.

Calystegia soldanella: aiguamolls de l'Alt Empordà.
Euforbiàcies.
Crassulàcies.
Crassula campestris: muntanyes de l'Ordal.
Sedum forsteranum: muntanyes de Prades.

Euphorbia dendroides: cap de Creus.
Euphorbia duvali: Alta Garrotxa.
Euphorbia minuta: serra del Montsant.
Euphorbia palustris: aiguamolls de l'Alt Empordà,
aiguamolls del Baix Empordà.

Crucíferes.
Alyssum serpyllifolium: serra d'Aubenç.
Boleum asperum: tossals de Montmeneu.
Brassica repanda: serra del Montsec.
Iberis dunali: massís de Cadiretes.
Lepidium subulatum: vall del riu Llobregós, serra
Llarga.
Moricandia ramburei: tossals de Montmeneu.
Subularia aquatica: Aigüestortes.
Succowia balearica: massís del Garraf.

Cupressàcies.
Juniperus macrocarpa: cap de Creus.
Juniperus phoenicea ssp. lycia: Tamarit-Punta de la
Mora.
Dipsacàcies.
Knautia rupicola: serres de Cardó-Boix.

Droseràcies.
Drosera anglica: Naut Aran.
Drosera rotundifolia: massís de Cadiretes.

Gencianàcies.
Gentiana acaulis: massís de les Salines, serra
d'Aubenç.

Geraniàcies.
Erodium glandulosum: Sant Llorenç de Munt i l'Obac.
Erodium rupestre: Montserrat.
Erodium sanguis-christi: la plana de Sant Jordi.
Geranium cinereum: capçaleres de les Nogueres de
Vallferrera i Cardós.

Gramínies.
Cenchrus incertus: delta del Llobregat.
Lygeum spartum: Utxesa, erms d'Aitona.
Macrochloa tenacissima: la plana de Sant Jordi.
Oplismenus undulatifolius: zona volcànica de la
Garrotxa.
Spartina juncea: delta del Llobregat.
Stypa capillata: tossals d'Isòvol i Olopte.
Stypa parviflora: Utxesa.

Efedràcies.
Ephedra major: ports de Tortosa.
Gutíferes.
Elatinàcies.
Bergia aquatica: delta de l'Ebre.
Empetràcies.
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum: Marimanha.

Hypericum elodes: massís de Cadiretes.
Hypericum pulchrum: serres de Montnegre-Corredor.

Iridàcies.
Iris latifolia: serres de Cadí-Moixeró.

Ericàcies.
Arctostaphylos alpinus: Marimanha.
Erica cinerea: serres de Montnegre-Corredor.
Erica tetralix: capçalera de la Noguera Ribagorçana.
Rhododendron ferrugineum: massís de les Salines.

Juncàcies.

Escrofulariàcies.

Labiades.

Antirrhinum pertegasi: ports de Tortosa.
Digitalis obscura: tossals d'Almatret.
Linaria glauca: serres de Cardó-Boix.

Dracocephalum austriacum: serres de Cadí-Moixeró.
Lavandula pedunculata: muntanyes de Prades.
Sideritis scordioides var. cavanillesi: Alfés.

Juncus balticus: capçaleres del Ter i del Freser.
Juncus triglumis: capçaleres del Ter i del Freser.

25

69

Teucrium aragonense: tossals d'Almatret.
Thymus loscosii: serra de Montsant.
Plantaginàcies.
Lentibulariàcies.

Plantago cornuti: aiguamolls del Baix Empordà.

Pinguicula grandiflora var. dertosensis: ports de
Tortosa.

Plumbaginàcies.

Liliàcies.
Allium pyrenaicum: Alta Garrotxa.
Asparagus stipularis: serra de Montsià.
Lilium martagon: ribera de Santa Coloma.

Armeria ruscinonensis: cap de Creus, illes Medes,
massís de l'Albera.
Limoniastrum monopetalum: delta de l'Ebre.
Limonium catalaunicum: Utxesa.
Limonium giberti: Tamarit-Punta de la Mora.
Limonium ovalifolium: Utxesa.
Limonium tremolsi: cap de Creus, massís de l'Albera.
Limonium sp.: delta de l'Ebre, illes Medes.

Linàcies.
Linum campanulatum: Alta Garrotxa.

Poligalàcies.
Polygala vayredae: Alta Garrotxa.

Lleguminoses.
Adenocarpus
telonensis:
Gavarres,
Roques
Blanques.
Astragalus danicus: serra de Boumort.
Astragalus massiliensis: cap de Creus, illes Medes,
el Montgrí.
Astragalus narbonensis: tossals de Montmeneu.
Astragalus turolensis: tossals de Montmeneu,
Utxesa.
Erinacea anthyllis: Alta Garrotxa.
Genista biflora: tossals d'Almatret, erms d'Aitona.
Hedysarum humile: tossals de Montmeneu.
Lygos sphaerocarpa: Utxesa.
Ononis tridentata: vall del riu Llobregós, serra Llarga.
Oxytropis amethystea: serres de Cadí-Moixeró.
Oxytropis lapponica: Aigüestortes.
Teline linifolia: Gavarres, massís de Cadiretes.
Trigonella polyceratia: erms d'Aitona.

Posidoniàcies.

Malvàcies.

Aconitum pyrenaicum: zona volcànica de la
Garrotxa.
Adonis pyrenaica: serres de Cadí-Moixeró.
Adonis vernalis: tossals d'Isòvol i Olopte.
Anemone nemorosa: ribera de Santa Coloma.
Anemone ranunculoides: ribera de Santa Coloma.
Aquilegia montsicciana: serra del Montsec.
Aquilegia pyrenaica: serra de Boumort.
Delphinium elatum: capçaleres del Ter i del Freser.
Isopyrum thalictroides: zona volcànica de la
Garrotxa.
Pulsatilla alpina: serra de Boumort.
Ranunculus trichophyllus: Aigüestortes.

Kosteletzkya pentacarpos: delta del Llobregat.
Lavatera arborea: illes Medes.
Malva stipulacea: tossals de Torregrossa.

Oleàcies.
Fraxinus oxycarpa: delta de l'Ebre.

Orquidàcies.
Coeloglossum viridae: massís del Montseny.
Cypripedium calceolus: serra de Catllaràs.
Ophrys catalaunica: Alta Garrotxa.

Posidonia oceanica: cap de Creus.

Potamogetonàcies.
Potamogeton polygonifolius: massís de Cadiretes.

Primulàcies.
Androsace ciliata: Aigüestortes.
Primula latifolia: capçaleres de les Nogueres de
Vallferrera i Cardós, massís de les Salines.
Ranunculàcies.

Resedàcies.
Reseda stricta: serra Llarga.

Papaveràcies.
Rosàcies.
Papaver rhaeticum: capçaleres del Ter i del Freser.

Pirolàcies.
Pyrola chlorantha: ports de Tortosa.
Pyrola secunda: ports de Tortosa.

Alchemilla catalaunica: Aigüestortes.
Alchemilla pentaphylla: Aigüestortes.
Alchemilla pyrenaica: Aigüestortes.
Alchemilla subsericea: capçaleres del Ter i del
Freser.
Potentilla brauneana: Marimanha.
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Potentilla fruticosa: capçaleres de les Nogueres de
Vallferrera i Cardós, capçaleres del Ter i del Freser.
Potentilla nivalis: serres de Cadí-Moixeró.
Prunus lusitanica: les Guilleries.
Prunus prostrata: ports de Tortosa.
Spiraea crenata ssp. parviflora: serra del Montsec.

Mamífers
Mustela putoris: serra de Montsant.
Sorex minutus: muntanyes de Prades.
Sorex araneus: massís del Montseny.

Rubiàcies.

Peixos

Crucianella patula: erms d'Aitona.
Galium scabrum: Gavarres.
Galium rotundifolium: muntanyes de Prades.

Cobitis taenia: delta de l'Ebre.

Invertebrats
Salicàcies.

Aràcnids

Salix lapponum: capçaleres de les Nogueres de
Vallferrera i Cardós.
Salix tarraconensis: muntanyes de Prades, ports de
Tortosa, serres de Cardó-Boix.

Belisarius xambeui: Alta Garrotxa, zona volcànica de
la Garrotxa.
Glubia dorsalis: erms d'Aitona.
Leptoneta infuscata: massís del Montseny.
Sabocon paradoxum: massís del Montseny.
Speleoharpactea levantina: ports de Tortosa.
Tegenaria carensis: serres de Cadí-Moixeró, tossals
d'Isòvol i Olopte.
Tegenaria racovitzai: Montserrat.
Telema tenella: Collsacabra.
Troglohyphantes orpheus: serres de Cadí-Moixeró.

Saxifragàcies.
Saxifraga aizoon: massís del Montseny.
Saxifraga callosa ssp. catalaunica: Montserrat, Sant
Llorenç del Munt i l'Obac.
Saxifraga hypnoides: massís de l'Albera.
Saxifraga longifolia: ports de Tortosa.
Saxifraga pubescens: capçalera de la Noguera
Ribagorçana.
Saxifraga vayredana: les Guilleries, massís del
Montseny.
Tamaricàcies.
Tamarix boveana: delta de l'Ebre.

Crustacis
Isòpodes.
Stenacellus verai: Sant Llorenç de Munt i l'Obac.

Decàpodes.
Dugastella valentina: delta de l'Ebre.

Timeleàcies.
Daphne alpina: serres de Cadí-Moixeró.
Thymelaea nivalis: serra de Boumort.
Utriculariàcies.
Utricularia minor: Naut Aran.

Miriàpodes
Hispaniosoma racovitzai: serres de Cadí-Moixeró.
Lithobius altotyphlus: Alta Garrotxa.
Lithobius ambulotentus: capçaleres del Ter i del
Freser.
Lithobius sp.: serra de Llaberia.

Zaniqueliàcies.
Insectes
Cymodocea sp.: cap de Creus, cap de Santes Creus,
Delta de l'Ebre.

Zigofil·làcies.

Ortòpters.
Dolichopoda linderi: Collsacabra.
Ephippigerida asella: el Miracle.
Ephippigerida marceti: el Miracle.

Zygophyllum album: delta de l'Ebre.
Heteròpters.
Zosteràcies.
Zostera sp.: cap de Creus, cap de Santes Creus,
delta de l'Ebre.

Annex 4
Espècies de la fauna estrictament protegides
Vertebrats

Campsidolon absinthii: capçaleres del Ter i del
Freser.
Campylosteia serena: cap de Creus.
Empicoris vagabundus: serres de Cadí-Moixeró.
Ferrusaria disparata: delta del Llobregat.
Odontotarsus caudatus: erms d'Aitona.
Orthotylus salsolae: illes Medes.
Orthotylus thymelaeae: Ancosa-Montagut.
Pentacola sphacelata: delta de l'Ebre.
Plagiognathus abrotani: capçaleres del Ter i del
Freser.
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Scoloposcelis obscurella: serres de Cadí-Moixeró.
Tuponia pictiscutum: ribera de l'Ebre a Flix.

Col·lèmbols.
Protaphorura quercetana: massís del Montseny.
Protaphorura montana: massís del Montseny.
Lepidocyrtus montseniensis: massís del Montseny.

Graellsia isabelae: zona volcànica de la Garrotxa,
massís del Montseny.
Idaea muricata: aiguamolls de l'Alt Empordà.
Microlaxia herbaria: aiguamolls de l'Alt Empordà.
Pelosia sp.: delta de l'Ebre.
Rheumaptera hastata: capçaleres del Ter i del
Freser.
Theria primaria: serres de Cadí-Moixeró.
Zegris eupheme: serra Llarga.
Zygaena carniolica: serres de Cadí-Moixeró.

Coleòpters.
Pseudoescorpins.
Anillochlamys urgellesi: serra de Montsià.
Anillochlamys sp.: serra de Llaberia.
Antrocharidius orcinus: muntanyes de Prades.
Antrocharidius sp.: muntanyes de Tivissa-Vandellòs.
Carabus granulatus: zona volcànica de la Garrotxa.
Centhosphodrus levantinus: ports de Tortosa.
Cicindella circumdata: delta de l'Ebre.
Cicindella germanica ssp. catalaunica: delta del
Llobregat, erms d'Aitona.
Dendarus schusteri: cap de Santes Creus, delta de
l'Ebre.
Duvalius berthae: muntanyes de Prades.
Geopselaphus catalaunicus: muntanyes de Prades.
Geotrechus puigmalensis: capçaleres del Ter i del
Freser.
Geotrechus seijasi: serres de Cadí-Moixeró.
Geotrechus ubachi: serra del Turp.
Geotrechus sp.: tossals d'Isòvol i Olopte.
Iberodarcadion suturale: delta del Llobregat.
Leptothyplus sp.: serra de Llaberia.
Linderia mariae: serres de Cadí-Moixeró.
Linderia picanyolae: Collsacabra.
Molopidius spinicollis: Alta Garrotxa, Collsacabra, les
Guilleries, zona volcànica de la Garrotxa.
Rosalia alpina: massís del Montseny.
Paraphaenops brevihianus: ports de Tortosa.
Parmena solieri: illes Medes.
Perriniella sp.: capçaleres del Ter i del Freser.
Platysma vulgaris: zona volcànica de la Garrotxa.
Pseudochlamys raholai: cap de Creus.
Reicheia lucifaga: massís del Montseny.
Speonomus canyellesi: massís del Montseny.
Speophilus kiessenwetteri: Sant Llorenç de Munt i
l'Obac.
Sternocoelis duforti: Ancosa-Montagut, muntanyes
de Prades. Steropus catalaunicus: massís del
Montseny.
Steropus ferreri: les Guilleries.
Trechus fulvus: massís del Montseny.
Troglocharinus sp.: Montserrat, serra del Montsec,
Sant Llorenç de Munt i l'Obac.
Troglophyes sp.: tossals d'Isòvol i Olopte.
Troglorrynchus bonretorni: muntanyes de Prades.
Tycobitinus escolai: ports de Tortosa.
Tycobitinus listai: serra de Miralles-Queralt.
Tycobitinus montani: serres de Cardó-Boix.

Roncus caballeroi: massís del Montseny.

Tricòpters.
Notidobia sagarri: massís del Montseny.
Synagapetus serotinus: massís del Montseny.
Mol·luscs
Abida secale: serres de Cadí-Moixeró, zona
volcànica de la Garrotxa.
Ariantia xatarti: capçaleres del Ter i del Freser.
Bofiliella subarcuata: Collsacabra, zona volcànica de
la Garrotxa.
Bythiniella alonsae: el Montmell.
Bythiniella batalleri: serra de Llaberia.
Bythiniella brevis: massís del Montseny.
Cochlostoma fontqueri: ports de Tortosa.
Deroceras altimirai: massís del Montseny.
Margaritiphera auricularia: illes de l'Ebre, Riba-roja,
ribera de l'Ebre a Flix.
Mastigophallus rangianus: cap de Creus.
Melanopsis sp.: delta de l'Ebre.
Moitessieria olleri: el Moianès.
Moitessieria rollandiana: serra del Montsec.
Pisidium subtruncatum: zona volcànica de la
Garrotxa.
Pyrenaearia molae: serra de Llaberia.
Pyrenaearia organiaca: Collegats.
Pyrenaearia parva: serres de Cadí-Moixeró.
Trissexodon
quadrasi:
Ancosa-Montagut,
Collsacabra, muntanyes de Prades.
Trochoidea murcica: el Moianès.
Unio mancus: aiguamolls de l'Alt Empordà.
Xeroplexa arturi: serres del Cardó-Boix.
Xeroplexa montserratensis: Montserrat, Sant Llorenç
de Munt i l'Obac.
Xeroplexa ripacurcica: serra de Sant Gervàs, serra
del
Montsec.

Lepidòpters.
Albarracina marrionis: serra Llarga.
Boloria napaea: capçaleres del Ter i del Freser.
Chemarina caligenaria: serra del Montsec.
Cuculia argentea: zona volcànica de la Garrotxa.
Epirrhoe tristata: capçaleres del Ter i del Freser.
Euchloe tagis: serra Llarga.
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
DELIMITACIÓ ADOPTADA

I

JUSTIFICATIVA

DE

LA

2.1 Descripció general de la delimitació adoptada
2.1.1 Espai natural Estany de Banyoles
La descripció detallada dels limits és especificada a les Normes d'aquest Pla
especial. En síntesi, la delimitació inclou l’estany de Banyoles, la zona
lacustre del seu entorn i un seguit d’estanyols, fins les línies de carena que
uneixen els turons situats a ponent de l’estany.
Superfície de total de l’espai:

1.032,74 ha

Superfície a la comarca del Pla de l’Estany:

1.032,74

Superfície al municipi de Porqueres:
Superfície al municipi de Banyoles:

ha

820,09 ha
212,65 ha
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2.2 Justificació de la delimitació adoptada
2.2.1 Espai natural Estany de Banyoles
Els límits adoptats constitueixen l’adaptació cartogràfica a escala 1:5.000
dels límits establerts en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i s’han
adequat als criteris per a la delimitació definitiva que el Pla estableix. La
toponímia adoptada és la que figura a la cartografia de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya, a escala 1/5.000.
Sempre que ha estat possible s’han adoptat elements físics fàcilment
identificables (tal com accidents geogràfics o infrastructures viàries), així com
límits administratius corresponent tant a divisòries entre entitats municipals
com supramunicipals.
En aquest cas s’han utilitzat principalment els vials situats al voltant de
l’estany de Banyoles, alguns límits de planejament de Porqueres i les línies
de carena a l’oest de l’espai.
Cal esmentar que aquest Pla especial no inclou el Clot d’Espolla, que fou
objecte d’un Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge, aprovat
provisionalment en data 11 de juliol de 1997. Actualment es troba pendent de
l’aprovació definitiva.
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3. NORMES
Article 1
Objecte
L'objecte del Pla especial de delimitació de l’espai natural Estany de
Banyoles (en endavant, Pla especial), és la delimitació definitiva d'aquest
espai inclòs al Pla d'espais d'interès natural (en endavant, PEIN), per tal de
garantir la salvaguarda dels valors que han motivat la inclusió d'aquest espai
en el PEIN.
Article 2
Àmbit d'aplicació
L'àmbit del Pla especial és el que correspon als diversos límits territorials
cartografiats als plànols de la sèrie núm. 3 d’aquest pla i que són descrits a
l'annex 2 d'aquestes Normes. Aquests límits tenen el caràcter de delimitació
definitiva, als efectes d'allò que disposen l'article 16.2 de la Llei 12/1985, de
13 de juny, d'espais naturals (en endavant, Llei 12/1985) i l'article 8 de les
Normes del PEIN, aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre (en
endavant, Decret 328/1992).
Article 3
Marc jurídic
1. El Pla especial té el caràcter de pla especial de protecció del medi natural i
del paisatge, tipificat per l'article 5 de la Llei 12/1985. Ha estat formulat i
tramitat d'acord amb el que estableixen la Llei esmentada i el Decret
328/1992.
2. Atès el que disposa l'article 5 de la Llei 12/1985, aquest Pla té també els
efectes propis dels plans especials previstos a la normativa urbanística.
3. Les principals disposicions d’aplicació queden recollides a l’annex 3
d’aquesta memòria.
Article 4
Contingut del Pla
El present Pla especial consta de la documentació següent:
a) Memòria informativa
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b) Memòria descriptiva i justificativa de l'ordenació adoptada
c) Normes
d) Plànols d'informació
e) Plànols de delimitació
Article 5
Interpretació
1. Les determinacions del Pla s'han d'interpretar basant-se en aquells criteris
que, partint del sentit propi de les seves paraules en relació amb el context i
els antecedents legislatius en la matèria, tinguin en compte principalment el
seu esperit i la seva finalitat protectora.
2. En el cas de produir-se contradiccions entre la delimitació gràfica d’un
espai (plànol núm. 3) i la seva descripció escrita que conté l’annex
d’aquestes Normes, ha de prevaler el que determina la descripció escrita.
Article 6
Obligatorietat
1. Tant les administracions públiques com els particulars resten obligats al
compliment de les disposicions que conté aquest Pla especial.
Conseqüentment, qualsevol actuació o intervenció sobre l’àmbit del Pla
susceptible d'alterar-ne la seva realitat física o l'ús, tingui caràcter definitiu o
provisional, sigui d'iniciativa pública o privada, ha d'ajustar-se a les disposicions
esmentades.
2. Als efectes del punt anterior, són determinacions de caràcter normatiu les
contingudes a les Normes i els Plànols de delimitació.
3. L’obligatorietat esmentada en els punts anteriors no limita les facultats que
corresponen als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i de les
administracions locals per a l’exercici, d’acord amb les previsions del Pla, de les
seves competències, segons la legislació específica aplicable en cada cas.
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Article 7
Vigència i modificacions
La vigència del Pla és indefinida. Tanmateix, sens perjudici de la seva revisió
global si s’escau, pot procedir-se a la seva modifiació puntual quan resulti
necessària per garantir les finalitats protectores del PEIN, quan sigui
conseqüència de la modificació d’aquest o per adequar-se a noves
disposicions legislatives.
Article 8
Règim d’aplicació
1. Dins dels àmbits territorials als que fa referència l’article 2 d’aquestes
Normes és d’aplicació el règim normatiu del PEIN establert pels articles 14 i
18 de la Llei 12/1985, pel Decret 328/1992, i per les altres disposicions de
caràcter general relatives al PEIN.
2. A aquests efectes, i sens perjudici dels que estableixen les diverses
legislacions específiques, les autoritzacions administratives dels plans i els
projectes que afectin aquests àmbits s’han de subjectar a les mesures
següents:
a) Els plans urbanístics que incideixin sobre aquests àmbits territorials han
d’incorporar les determinacions del Pla especial i justificar-ne degudament el
compliment.
b) Atès el que disposa l’article 17.1 de les Normes del PEIN, l’autorització
d’aquells projectes d’infraestructures d’ús col·lectiu o d’activitats i
d’instal·lacions autoritzables per raons d’utilitat pública o interès social, que
no es trobin inclosos a l’Annex 2 de les Normes del PEIN; requereix l’informe
previ de la Direcció general de Boscos i Biodiversitat, amb l’objecte de
determinar si poden afectar notòriament els valors preservats i,
conseqüentment, si cal sotmetre’ls al procediment d’avaluació d’impacte
ambiental.
3. La circulació motoritzada es regeix pel que disposa la Llei 9/1995, de 27 de
juliol, reguladora de l’accés motoritzat al medi natural, i les seves
disposicions complementàries.
4. D'acord amb l'article 9 de la Llei 12/1985, d'espais naturals, tindrà la
consideració d'estrictament protegida l'espècie de la flora: Thelyoteris palustris.
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5. Gestió
D’acord amb la legislació vigent, correspon al Departament de Medi Ambient
la gestió de l’espai objecte d’aquest Pla especial, inclòs el control de les
activitats regulades pel PEIN que s’hi desenvolupen, sens perjudici de les
competències que corresponguin a altres departaments o organismes.
6. Beneficis.
a) Són d’aplicació els beneficis derivats del que disposa l’article 10 del Decret
328/1992.
b) Bonificacions fiscals en la transmissió de superfícies rústiques de
dedicació forestal.
- D’acord amb el que estableix la disposició addicional quarta de la Llei
19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries,
en les transmissions “mortis causa” i en les donacions “inter vivos”
equiparables de superfícies rústiques de dedicació forestal, s’jha de
practicar una reducció del 90% de la base imposable de l’impost
corresponent.
- Així mateix són d’aplicació les reduccions de drets notarials i
d’honoraris registrals establertes pel reial Decret 2484/1996, de 5 de
desembre.

Disposició final
Queden sense efectes les delimitacions de l’espai objecte d’aquest Pla
especial, aprovades amb caràcter indicatiu mitjançant el Decret 328/1992.
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS
OBJECTE DEL PLA ESPECIAL

LÍMITS

DELS

ESPAIS

Per a la descripció dels límits s’han adoptat els criteris següents:
a) Les carreteres i camins que constitueixen límit d’un espai del PEIN
queden excloses d’aquest.
El límit discorre en aquests casos per l’aresta exterior de l’explanació
del vial o, a manca d’aquesta, per la vora de la calçada.
b) Quan el límit segueix rius, rieres o, en general, cursos fluvials
permanents, queda inclòs en el PEIN tot l’àmbit de domini públic
hidràulic.
En el supòsit de torrents i rambles, el límit discorre pel seu eix.

Delimitació de l’espai Estany de Banyoles
Terme municipal de Porqueres
La delimitació s’inicia a la vora nord-oest de l’espai, al cim del turó de la
Margenera. A partir d’aquest punt inicial el límit de l’espai continua en
direcció nord-est seguint la carena, creua la carretera de Banyoles a Mieres,
Gi-524, i continua en direcció nord i nord-est seguint les carenes de diversos
turons fins una cruïlla de camins prop de can Felet, situada a la cota
planimètrica 286,20m.
La delimitació continua seguint el camí de la Muntanya en direcció nord uns
800 m, primer, i en direcció est un miler de metres, després, fins que troba la
carretera de Girona a Ripoll, C-150. Prossegueix per la carretera C-150 en
direcció sud uns 400 metres fins la cruïlla de la carretera vella de Banyoles a
Porqueres, per la qual continua durant uns 50 m en direcció sud-est fins trobar
el límit de terme municipal amb Banyoles.
Terme municipal de Banyoles
A partir d’aquest punt, el límit segueix el terme municipal en direcció est fins
arribar a la cota 200 m, per la qual continua en direcció est durant uns 120 m
fins un marge de conreu. La delimitació ressegueix aquest marge de conreu
en direcció sud fins el camí de la font de les Mercès, posteriorment segueix
aquest camí uns 250 m en direcció sud-oest fins retrobar la carretera de
Girona a Ripoll.
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Posteriorment el límit envolta pel sud les cases del turó de Lió fins arribar a la
carretera d’accés, que segueix en direcció sud-est fins la carretera de
Banyoles a Esponellà. Recorre aquesta carretera en direcció sud-est fins
trobar la carretera C-150 de Girona a Ripoll, per la qual continu en direcció
nord fins el camí de la pesquera d’en Coromines, pel qual continua en
direcció oest fins la vora de l’estany de Banyoles, i després en direcció sud
fins interceptar el passeig Dalmau.
El límit segueix la vora exterior del passeig Dalmau i del passeig de la font
Pudosa en direcció sud, primer, i oest, després, fins la cruïlla entre les
carreteres GIV-5247 i GI-524.
Terme municipal de Porqueres
A partir d’aquí la delimitació segueix la pista que porta a la Cànova fins a la
masia del Corralet, que queda exclosa de l’espai. Uns 150 m a l’est de la cas,
la delimitació continua pel límit del planejament urbanístic en direcció sud,
primer, i sud-oest després, fins creuar la carena del puig Rovira, per la qual
s’enfila fins el seu cim.
Des del puig Rovira, el límit es dirigeix per la carena en direcció nord-oest
cap al coll del Vi i la serra de Sant Patllari fins un punt de cota planimètrica
598,72m. A partir d’aquest punt baixa per la carena en direcció nord-est
passant pels paratges del puig Suquet i el pla del Llop, fins tornar al punt
inicial de la delimitació, el turó de la Margenera.
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GEOZONA 211. LA CONCA LACUSTRE DE BANYOLES – BESALÚ
TIPUS D’INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL
L'estany de Banyoles representa la massa d’aigua continental més gran de
Catalunya, de gran valor paisatgístic i d’identitat col·lectiva. Constitueix un
fenomen excepcional a Catalunya, ja que es tracta d'un estany d'origen càrstic i
tectònic. Conté el registre més complert de la història geològica quaternària del
NE peninsular. En aquesta geozona fou trobada una mandíbula humana de fa
40.000 anys i conté el complex de coves de Serinyà, un dels jaciments
arqueològics més importants de Catalunya.
Constitueix un dels pocs exemples mundials que permeten analitzar els processos
de sedimentació actuals relacionats amb la dinàmica lacustre i aplicar-ho a
dipòsits antics dins la mateixa zona. També constitueix un dels millors exemples
de carst actiu i el seu impacte en la utilització del sòl.
Els afloraments pleistocens han proporcionat una fauna de mamífers molt variada
que estan perfectament conservats i exposats al Museu de Banyoles. Es per tot
això que aquesta geozona pot considerar-se com una de les millors
aproximacions al coneixement del Quaternari a Catalunya.

Panoràmica de l’estany de Banyoles des del
mirador del Puig de Sant Martirià.
Foto: E. Druguet

Punts d’especial interès
- Estany de Banyoles. Exemple d’estany límnic i model actual de sedimentació
d’un sistema lacustre carbonatat.
- Ensulsiada de l’estany Nou i estanys d’en Sisó: Dinàmica càrstica i origen de
l’estany.

Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
Tel. 93 567 42 00
Fax 93 280 29 94
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- Lió-Antiga carretera d’Olot: Exemple d’un estanyol fòssil, la franja litoral
carbonatada i la depressió del centre d’alimentació.
- La franja carbonatada del sud de l’estany: els travertins del pla de Mata. La
mandíbula Neandertal de la dona de Banyoles i explotació de les pedreres com a
roca ornamental.
- La bòbila Ordis: exemple de l’estany pliocè - pleistocè.
GEÒTOPS INCLOSOS A LA GEOZONA
1.- La platja d’Espolla al Pla d’Usall.
2.- Les Tunes
COMARCA: Pla de l’Estany

MUNICIPI(S): Porqueres, Banyoles,
Fontcoberta.

DADES FISIOGRÀFIQUES
La conca lacustre de Banyoles - Besalú té forma romboïdal amb l’eix major
estenent-se de NNW a SSE entre les poblacions de Cornellà de Terri i Maià de
Montcal. L’eix menor se situaria entre Banyoles i Dosquers. Es tracta d’una zona
deprimida entre els relleus de la Garrotxa i els turons neògens de Sentenys - El
Portell. Ocupa dues conques fluvials , la del riu Fluvià al nord i la del riu Terri,
afluent del Ter al sud. Morfològicament, es reconeixen tres unitats: el Pla de Mata
al sud, de forma triangular amb la base entre Camós i Banyoles i un vèrtex a
Cornellà de Terri, i drenant cap el riu Ter el Pla d’Usall al centre, que correspon a
la plataforma aixecada que separa la conca del Fluvià de la del Terri, i, fora de la
geozona, el glacis de Maià de Montcal al nord que també té forma triangular amb
els vèrtex a Besalú, Maià de Montcal i a Dosquers, aquesta darrera unitat drenant
cal el riu Fluvià. La part culminant de la geozona correspon al Pla d’Usall, a 220 m
sobre el nivell del mar , pla que es troba a 50 m per sobre l’Estany de Banyoles.
CONDICIONS D’ACCÉS
Els accessos a al geozona són a partir de la ciutat de Banyoles i emprant la
carretera de Girona a Olot per Besalú i la carretera de circumval·lació de l’Estany
que passa per l’església romànica de Porqueres. La millor observació de detall de
l’estany és des del Cap de Bou, en la zona del Parc de La Draga, situada a la vila
Olímpica on es disposa d’un ampli aparcament. La vista de conjunt de l’estany pot
efectuar-se des del Puig de San Martirià, a les proximitats del cementiri de
Banyoles, i de fàcil accés des del paratge anomenat “Mirador de l’Estany”, a la
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carretera de Banyoles a Espolla, on es disposa d’un aparcament, o bé des del
Puig de Miànegues prop de La Puda. L’accés a Les Tunes és possible a través
d’un camí de terra que surt d’un aparcament amb indicacions clares en la
carretera de Banyoles a Olot per Mieres. L’aparcament es troba a l’esquerra de la
carretera en direcció a Mieres un cop passat el trencall de Puijarnol.
L’accés a la bòbila Ordis es fa a partir de la carretera de Banyoles a Olot per
Besalú entrant a la fàbrica de plafons de guix que hi ha a mitja pujada entre
l’Estany i la plataforma d’Usall.
L’accés al geòtop de la platja d’Espolla, també coneguda amb el nom de Clot
d’Espolla es fa a peu a partir de les darreres cases que es troben al final del poble
en direcció a Esponellà.
ÚS I QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Domina la superfície dedicada a la agricultura amb una important activitat porcina.
A les parts altes que envolten les planes domina el bosc de pi i d’alzines.
Una part de la geozona queda inclosa en el PEIN (rodalies de l’estany de
Banyoles i el clot d’Espolla). En queda exclòs l’extrem meridional (pla de Mata) i el
sector del Pla d’Usall entre Banyoles i el Clot d’Espolla.
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SITUACIÓ GEOLÒGICA
SITUACIÓ GEOLÒGICA
Aquesta geozona es troba situada just en el contacte estructural entre els relleus
prepirenencs de la Garrotxa, d’orientació predominant E-W, i la depressió
neògena de l’Empordà. El límit entre ambdues unitats estructurals correspon a un
conjunt de falles de direcció entre NW-SE i N-S de component normal, tot i que
presenten una certa component direccional sinistra. El salt net produït per
aquestes fractures es pot considerar proper als 900 m.
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L’estany de Banyoles no és més que una surgència d’un gran sistema càrstic que
s’estén cap el N i W, cap el N segons les proves de tinció per fluorescència
efectuades per Vidal (1954) i cap el W seguint les formes estructurals i
morfològiques tal com assenyalen els estanys de San Miquel de Campmajor. De
fet, l’anàlisi morfològica regional mostra un gran desenvolupament de formes de
dissolució càrstica en la zona limitada per les poblacions de Banyoles - Sant
Miquel – Besalú - Dosquers. Com es tracta de un carst actiu, llur incidència en
l’ocupació i ús del sòl té importants repercussions econòmiques.
El límit oriental del carst queda ben establert pels materials de colmatació de la
fossa neògena, formats per sediments terrígens amb una abundant contribució
lutítica. Aquests materials poc permeables es posen en contacte per falla amb els
dipòsits margosos, carbonatats i guixencs del Terciari inferior que són fàcilment
dissolts pel procés càrstic. Aquesta barrera litològica deguda a la tectònica
regional és la que controla la situació de la surgència del carst a Banyoles.
Les formes càrstiques són fàcilment reconeixibles a l’estany que té forma de 8 i
mostra una batimetria en embuts.
PARAULES CLAU
Aqüífer, Argila, Artesià, Avenc, Carbonat, Carst, Carst actiu, Conca hidrogràfica,
Dissolució càrstica, Ensulsiada, Estany, Estanyol, Falla, Falla normal,
Geomorfologia, Gres, Guix, Holocè, Lutita, Llac, Mandíbula de Banyoles, Marga,
Paleobotànica, Paleontologia de vertebrats, Pleistocè, Pliocè, Quaternari,
Surgència, Surgència artesiana, Tardiglacial, Tectònica alpina, Terciari, Travertí.
EDAT DELS MATERIALS I PROCESSOS REPRESENTATS
El substrat rocós sobre el que s’assenten les formacions lacustres és Terciari i
està afectat per l’orogènia alpina. Les formacions lacustres s’han atribuït al
Quaternari.

INFORMACIÓ GEOLÒGICA
TIPUS D’INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL
A més a més del seu valor paisatgístic, àmpliament explotat turísticament, l’estany
de Banyoles constitueix un element de referència en molts altres àmbits.
Constitueix un fenomen excepcional a Catalunya, ja que es tracta d'un estany
d'origen càrstic i tectònic, i conté el registre més complert de la història geològica
quaternària del NE peninsular. Ha estat i encara és un laboratori natural en la
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recerca dels processos que tenen lloc en un estany i és difícil trobar un altre
ecosistema lacustre on si hagin fet tantes tesis doctorals o tants treballs científics.
Fruit d’aquesta recerca i del seu propi valor ha estat la seva projecció a nivell
nacional i internacional mitjançant l’organització de diferents reunions científiques
relacionades amb el medi lacustre, la preparació de guies didàctiques i de
campanyes científiques. Conjuntament amb el parc arqueològic de Serinyà
constitueix el millor exemple de la història integrada del Quaternari, amb una
abundant i variada fauna, amb una indústria lítica que abasta des del Musterià,
amb la història de l’evolució de la vegetació, del clima, etc. A més, en aquesta
geozona fou trobada una mandíbula humana de fa 40.000 anys.
ANÀLISI COMPARATIVA
Com a fenomen càrstic relacionat amb un estany, els més propers són els estanys
de Estanya a Benavarri o l’estany de Montcortés al Pallars Sobirà, totes dues
localitats de reduïdes dimensions. Pel que fa a la història del Quaternari, les
localitats més properes i comparables, tot i que a una escala més reduïda, és el
jaciment i museu arqueològic de Talltaull i el parc arqueològic de Capellades,
aquest últim també en travertins.
RELACIONS AMB ALTRES VALORS PATRIMONIALS
La geozona inclou o es troba propera a importants conjunts arquitectònics:
Banyoles, Porqueres i Besalú.
A la vora de l'Estany, hi ha el poblat neolític de la Draga, descobert en fer les
obres de construcció del parc de la Draga amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992,
i que ha resultat ser un dels jaciments més importants d'Europa.
L'estany és voltat per una rica vegetació hidròfila de canyissars, jonqueres i prats
humits que són lloc de repòs i d'estada de molts ocells aquàtics. Tenen gran
interès científic els microorganismes presents en alguns estanyols, que sovint
tenyeixen de vermell les seves aigües.

RELLEVÀNCIA GEOLÒGICA
DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I CONTEXTUALITZACIÓ (ESPAI/TEMPS)
La conca lacustre de Banyoles - Besalú està situada just en el contacte estructural
entre les formacions eocenes que formen els relleus Prepirenencs de la Garrotxa,
d’orientació predominant E-W (estructures compressives degudes a la orogènia
alpina) i la depressió neògena de l’Empordà (estructura distensiva relacionada
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amb el rift N-S europeu) . El límit entre ambdues unitats estructurals correspon a
un conjunt de falles de direcció entre NW-SE i N-S de component normal tot i que
presenten una certa component direccional sinistra.
La successió de materials terciaris, de base a sostre, és la següent. Sobre el
Paleocè de fàcies continental apareix una formació de calcàries d’uns 100 m de
potència. Al seu damunt hi ha guixos i anhidrites, amb un gruix d’uns 200 m per
efecte del diapirisme. Per sobre hi ha una formació de margues i argiles blaves
d’uns 350 m de potència, recobertes per gresos que configuren les parts més
elevades que encerclen la depressió de Banyoles.
Les formacions lacustres s’han atribuït al Quaternari. El Pleistocè inferior està
representat en les seqüències de Tres Pins, Bòbila Ordis i Incarcal (Crespià).
L’única datació corresponent al Pleistocè inferior correspon a una inversió
magnètica atribuïda al Cobb Mountain chron (fa uns 1.2 Ma). El Pleistocè mig esta
ben representat pels dipòsits travertínics del Pla de Mata d’on procedeixen vàries
datacions absolutes pel mètode del desequilibri de les sèries de desintegració de
l’urani. Aquestes han permès datar la mandíbula en uns 40.000 anys. El
tardiglacial i l’Holocè estan representats en els sediments de l’estany de Banyoles
on han estat datats per mètodes radiocarbònics les turbes superficials i pel
mètode del U/Th els sediments carbonatats.
L'estany actual té forma de vuit i ocupa una superfície de més d'un milió de
metres quadrats. Antigament, però, aquesta zona havia estat ocupada per altres
estanys de majors dimensions, dels quals són testimoni els dipòsits de travertins
que es troben a Crespià, al pla d'Usall-Martís, i al pla de Mata. La llargada de
l'estany és de 2.150 m, amb una amplada màxima de 775 m i mínima de 235 m.
El fons és format per un conjunt de 6 cubetes, que oscil·len entre els 10 i 45 m de
profunditat.
El sistema hidrogeològic de Banyoles constitueix un complex càrstic caracteritzat
per una zona d’alimentació llunyana de marcada influència pluviomètrica, i una
zona de sortida condicionada per la tectònica. La diferència de cotes entre
ambdues zones és suficient per conferir als aqüífers la pressió necessària per
mantenir el procés de carstificació. Els punts de sortida es localitzen en quatre
grans àrees esglaonades en alçada, que poden tenir un funcionament continu o
intermitent segons la pressió. Aquestes zones de surgència són el Pla de MartísUsall, la Vall de Sant Miquel de Campmajor, la Depressió de Banyoles i la Vall del
riu Fluvià.
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RELLEVÀNCIA COM A REGISTRE GEOLÒGIC
Aquesta geozona presenta una rellevància múltiple: sedimentològica,
geomorfològica - paisatgística i paleontològica. Per una banda, en les vessants
geomorfològica, sedimentològica i hidrogeològica, són rellevants les sorgències
lacustres i el complex càrstic - tectònic de Banyoles. El procés dominant en tota la
geozona és el desenvolupament de formes de dissolució càrstica, constituint un
exemple únic a Catalunya de carst actiu amb formació de travertins. Aquest
patrimoni geològic és especialment singular en quan a que el dinamisme actual
dels processos càrstics coexisteix amb els testimonis d’una presència lacustre des
del Pleistocè inferior fins l’actualitat. Són d’especial rellevància sedimentològica
les formacions travertíniques com les de can Po, Lió, les Tunes i diverses
pedreres del Pla de Mata. També en diferents punts al llac de Banyoles és
possible observar-hi estructures estromatolítiques i oncolítiques actuals. Per altra
banda, les troballes de fòssils que s’hi han fet, fan d’aquesta localitat un registre
paleontològic excepcional de la fauna de vertebrats i paleobotànica quaternàries.
Lligat a la geozona es troba el descobriment de la famosa Mandíbula de
Banyoles, trobada en un pedrera del Pla de la Formiga (Banyoles). Aquesta
mandíbula humana fòssil, abans considerada Neandertal i actualment situada pels
antropòlegs entre els Ante-Neandertals, és d'enorme importància per al
coneixement dels éssers humans immediatament anteriors als Homes Moderns.
Els darrers estudis i datacions el consideren una dona d'uns 40 anys, anterior a
l'última glaciació, la de Würm, i , per tant, relacionable amb les cultures del
Paleolític Inferior (entre 200.000 i 80.000 aC.). En aquestes mateixes pedreres on
s'exploten els travertins, i on es va trobar la Mandíbula de Banyoles, s'hi han
recuperat abundants restes de fauna del Pleistocè Superior (com cérvols, cavalls,
ases, bisons) i també empremtes fossilitzades de fulles d'arbres.
Per aquest conjunt de valors descrit es considera que la geozona presenta un
gran interès com a recurs turístic, didàctic i científic.
SIGNIFICACIÓ HISTÒRICA
Al sud de Banyoles, en una pedrera de travertí del pla de la Formiga, fou trobada
l’any 1887 la famosa Mandíbula de Banyoles, a la qual es calcula una edat d'uns
120.000 anys.
Es tracta d’una geozona de gran significació històrica, en especial pel que fa als
estudis de sedimentologia lacustre i paleontologia del Quaternari, amb un nombre
important de tesis doctorals i publicacions sobre aquesta conca lacustre. Fruit
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d’aquesta recerca i del seu propi valor ha estat la seva projecció a nivell nacional i
internacional mitjançant l’organització de diferents reunions científiques
relacionades amb el medi lacustre, la preparació de guies didàctiques i de
campanyes científiques.
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Esquema litològic i tectònic en què s’emmarca la geozona. Segons Julià (1980)
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Sistema hidrogeològic de Banyoles. Esquema en secció del funcionament hidràulic del
sistema segons Sanz (1985)

Panoràmica de l’estany de
Banyoles des del Puig de
Sant

Martirià.

s’observen

Al

els

fons
relleus

terciaris prepirinencs.
Foto: E. Druguet

Blocs de travertí (roques
carbonatades
lacustre)

d’una

d’origen
antiga

pedrera a les rodalies del
Puig de Sant Martirià. Foto:
E. Druguet
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Vista de detall de l’estany de
Banyoles des del Cap de
Bou, a la zona del Parc de la
Draga.
Foto: E. Druguet

L’estany Nou, prop de la
riera Castellana, ensulsiada
(esfondrament) formada el
mes de novembre de 1978,
és una manifestació més de
la dinàmica càrstica encara
activa a la geozona.
Foto: E. Druguet

L’estanyol del Vilar, el segon
en importància de la zona
per les seves dimensions, és
alimentat

per

subterrànies.

aigües
Al

fons

s’observa la font del Vilar.
Foto: E. Druguet
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Travertins del Pla de Mata, a la
mateixa població de Banyoles,
posats al descobert per unes
obres de construcció.
Foto: R. Julià
Esquerda vertical a les formacions travertíniques
de les Tunes. Es tracta d’un espai ben
condicionat com itinerari geològic, tal com
s’observa a la fotografia, amb un petit pont que
permet creuar l’esquerda.

Foto: E. Druguet

A les Tunes hi ha testimonis d’antigues
pedreres

de

travertins,

actualment

incorporades a l’espai i dins el recorregut
geoturístic.

Malauradament

també

hi

ha

testimonis d’accions vandàliques com són els
grafits que cobreixen els afloraments de
travertins. Foto:

E. Druguet
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ EXISTENTS I RECOMANACIONS PER A LA
PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DE L’ESPAI COM A VALOR
PATRIMONIAL
Una part de la geozona queda inclosa en el PEIN (rodalies de l’estany de
Banyoles i el clot d’Espolla). En queda exclòs l’extrem meridional (pla de Mata) i el
sector del Pla d’Usall entre Banyoles i el Clot d’Espolla.
El cas de les Tunes constitueix un bon exemple d’utilització del patrimoni geològic
com a recurs geoturístic i didàctic. Seria important ampliar les actuacions d’aquest
tipus a altres punts de la geozona, en especial al Geòtop vinculat del Clot
d’Espolla, col·locant-hi pannells informatius dels valors geològics i marcant
itineraris.
IMPACTES NEGATIUS I AMENACES
Existeix una llarga llista d’activitats antròpiques relacionades amb la important
antropització de la zona. Moltes d’aquestes activitats poden afectar negativament
el patrimoni geològic. Així, l’ús turístic i recreatiu del llac, la sobreexplotació dels
aqüífers i l’activitat agrícola i ramadera poden perjudicar l’equilibri hídric del
sistema i alterar l’activitat natural travertinitzadora. Altres activitats que poden
resultar agressives al patrimoni geològic son l’activitat extractiva en les pedreres,
la urbanització indiscriminada i la degradació o espoliació de jaciments d’interès
sedimentològic o paleontològic.
RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS
El cas de les Tunes constitueix un bon exemple d’utilització del patrimoni geològic
com a recurs geoturístic i didàctic. Seria important ampliar les actuacions d’aquest
tipus a altres punts de la geozona, en especial al Geòtop vinculat del Clot
d’Espolla, col·locant-hi pannells informatius dels valors geològics i marcant
itineraris.
RECOMANACIONS PER A LA INCLUSIÓ EN CATALOGACIONS ESTATALS O
INTERNACIONALS
Aquesta geozona, pels seus valors paleontològic, geomorfològic i hidrogeològic,
és mereixedora de ser inclosa en catàlegs nacionals i europeus.
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AUTORIA DE LA FITXA
Ramon Julià, Institut Jaume Almera, CSIC.
Elena Druguet (UAB), a partir del recull bibliogràfic
Web de l’Estany de Banyoles (Consell Comarcal del Pla de l’Estany)
Web de l’Estany de Banyoles (Diputació de Girona):
Web del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles:
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FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 1
La platja d’Espolla al Pla d’Usall
DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA
Aquest geòtop és una de les manifestacions més sorprenents i espectaculars de
tot el conjunt lacustre de l'àrea. L’estany d’Espolla, o clot d’Espolla, és una
depressió situada al pla d’Usall el qual es troba elevat uns 40 metres respecte
l’estany de Banyoles. Constitueix una surgència artesiana de característiques
intermitents. Segons la importància de les pluges podem veure’l eixut (clot) o ple
d’aigua (estany). Pel seu comportament ha estat interpretat com a un sobreeixidor
en un sistema càrstic. En moments de màxima activitat poden arribar a brollar uns
3000 litres d’aigua per segon. Quan el clot és sec es poden observar les roques
carbonàtiques (travertins) que constitueixen la depressió, les quals solen
presentar petits orificis produïts per l’efecte de l’erosió càrstica. La zona més
profunda de la depressió és artificial, resultant d’antigues explotacions de
travertins.

Vista general del Clot d’Espolla en
època

eixuta.

S’observa

la

forma

circular de la depressió i les formacions
de travertins associats.
Foto: E. Druguet

ESPECIFICITATS REFERIDES A L’ÚS I QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Activitat agrícola i ramadera. Inclòs al PEIN, i existeix un projecte de Pla de
protecció especial de l'estany d'Espolla, encallat a causa de l'oposició de la
pagesia i els municipis de la zona.
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INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA

El Clot d’Espolla en època
eixuta.
S’observa la forma circular
de

la

depressió

formacions

i

les

travertíniques

associades.
Foto: E. Druguet

Detall dels petits orificis en
els

travertins

d’Espolla,

del

Clot

originats

per

erosió càrstica.
Foto: E. Druguet

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL
Malgrat estar inclòs al PEIN, un conjunt de malentesos amb l'activitat agrícola fan
que les mesures de protecció proposades no siguin del tot satisfactòries. La
recuperació del geòtop com a valor patrimonial passa per una protecció total
immediata, sense activitats agrícoles ni urbanístiques o industrials que el puguin
malmetre.
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IMPACTES NEGATIUS I AMENACES
El geòtop encara es troba en bon estat de conservació, però necessita d’un pla
eficaç de protecció que eviti possibles actuacions agrícoles o industrials que el
puguin malmetre.
RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D'ÚS
Es recomana l’ús d’aquest geòtop com a recurs didàctic, amb la col·locació de
pannells informatius sobre el seu valor geomorfològic i hidrogeològic.
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FITXA DE GEÒTOP INCLÒS 2.
Les Tunes
DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA
A les Tunes s’hi observa una plataforma de travertins que permet interpretar el
conjunt com pertanyent a una antiga zona litoral d’un llac de precipitació
carbonàtica relacionada amb sorgències situades cap a l’est. Aquesta formació
travertínica es troba fragmentada per nombroses esquerdes, algunes de les quals
són afectades per l’activitat càrstica. L’origen d’aquestes escletxes és per
processos geomorfològics gravitacionals de col·lapse de paquets rígids de
travertins, associat a la mateixa activitat càrstica de la zona.
Els materials travertínics presenten abundants restes fòssils de flora i fauna
quaternària.
Les esquerdes formades en els grans blocs travertínics, en separar-se, han crear
cavitats, baumes i corredors d'una gran bellesa. Aquest paratge, que veureu
retolat com de les Estunes, es pot visitar seguint l'itinerari que l'Ajuntament de
Porqueres hi ha marcat.

Les formacions de travertins de les
Tunes,

formades

per

una

antiga

presència llacunar a uns 10 metres per
damunt del nivell actual de l’estany de
Banyoles.
Foto: E. Druguet

ESPECIFICITATS REFERIDES A L’ÚS I QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Bosc i erm, sòl no urbanitzable. Inclòs al PEIN.
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INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA

Les

formacions

de

travertins de les Tunes,
formades per sedimentació
lacustre en un antic llac
situat a uns 10 metres per
damunt del nivell actual de
l’estany de Banyoles. Foto:
E. Druguet

Exemple

de

cavitats

verticals obertes en els
travertins de les Tunes.
Foto: E. Druguet

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
RECOMANACIONS PER A LA PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DEL
GEÒTOP COM A VALOR PATRIMONIAL
El cas de les Tunes constitueix un bon exemple d’utilització del patrimoni geològic
com a recurs geoturístic i didàctic.
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IMPACTES NEGATIUS I AMENACES
Són abundants els grafits i pintades a les parets de travertins. La única amenaça
al patrimoni geològic que es contempla és la continuïtat d’aquestes accions
vandàliques.
RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D'ÚS
Actualment ja s’està fent un ús adequat d’aquest espai com a recurs turístic i
didàctic.
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FITXA DE DIAGNOSI D’IMPACTES, AMENACES I MESURES PER A LA
CONSERVACIÓ DE L’ESPAI D’INTERÈS GEOLÒGIC
La conca lacustre de Banyoles - Besalú
CODI EIG: 211
1.- DETECCIÓ D’IMPACTES O AMENACES D’ORIGEN ANTRÒPIC:
CODI EIG: 102
Vies de comunicació:
No s’han detectat impactes ni amenaces en aquest sentit.
Urbanització:
Existeix una edificació en avançat estat d’abandonament en el geòtop de la de Platja
d’Espolla que degrada l’espai.
Explotacions mineres:
Abandonades:
295-309. Platja d´Espolla: Recurs explotat: Calcàries, Grau d'autorecuperació: Molt alt.
295-314. Puig de Sant Martirià: Recurs explotat: Margues, Grau d'autorecuperació: Alt
Les antigues activitats extractives presents en la geozona no suposen una amenaça per a
la conservació de la geozona. A més, una d’elles, la de Platja d’Espolla constitueix un
geòtop inclòs.
Gestió de Residus:
No s’han detectat impactes ni amenaces en aquest sentit.
Espoliació o vandalisme:
S’han detectat algunes pintades sobre els travertins al geòtop inclòs de les Tunes.
Altres:
2.- DETECCIÓ D’IMPACTES O AMENACES D’ORIGEN NATURAL:
Riscos geològics o naturals:
No s’han detectat impactes ni amenaces en aquest sentit..
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FITXA DE DIAGNOSI D’IMPACTES, AMENACES I MESURES PER A LA
CONSERVACIÓ DE L’ESPAI D’INTERÈS GEOLÒGIC
3.- LOCALITZACIÓ DELS IMPACTES I AMENACES DETECTATS:

Vista d’una edificació a la vora de l’estany temporari d’Espolla, la presència d’aquesta edificació en mal
estat de conservació suposa un cert impacte visual
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FITXA DE DIAGNOSI D’IMPACTES, AMENACES I MESURES PER A LA
CONSERVACIÓ DE L’ESPAI D’INTERÈS GEOLÒGIC

Vista dels travertins de Les Estunes. Alguns d’aquests afloraments presenta pintades que a més de
suposar un impacte visual malmeten el geòtop. També s’observen grafits al cartell informatiu que hi ha al
costat de la zona d’aparcament

4.- MESURES CORRECTORES DELS IMPACTES EXISTENTS:
1 Neteja de les pintades i senyalització de la importància de l’espai per tal de
sensibilitzar els visitants de la necessitat de conservar la geozona en bon estat.
Es suggereix la rehabilitació de l’edificació existent a la platja d’Espolla o el seu
desmantellament.
5.- MESURES PREVENTIVES DELS IMPACTES PREVISIBLES:
2 Senyalització dels valors geològics de l’espai i una gestió respectuosa amb el
patrimoni geològic.
6 – RECOMANACIONS D’ÚS:
No es preveuen limitacions en l’ús de la geozona.
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Estany de Banyoles

Conca:

Ter

Comarca:

Pla de l'Estany

Municipi:

Banyoles
Porqueres

A. DESCRIPCIÓ GENERAL
A.1. Tipologia: tipus i subtipus
Zones lèntiques d'interior, de terra baixa i muntanya mitjana
Llacs i Estanys càrstics

A.2. Descripció
L’espai de l’estany de Banyoles, amb una superfície d’unes 176 hectàrees, engloba els següents espais individuals:
- Estany de Banyoles
- Estanyol del Vilar
- Estanyol de les Guixeres,
- Aiguamolls de la Puda (estanyol de Montalt, estanyol Petit o brollador de Montalt, estanyol de la Cendra i estanyol Petit
o brollador de la Cendra)
- Estanyol de la riera Castellana (de can Cisó i Nou)
L’Estany de Banyoles se situa sobre una coberta de calcàries, més o menys fracturades, que recull l’aigua
horitzontalment de déus subterrànies. Les aigües són de caràcter oligomesotròfic, amb una precipitació important de
carbonat càlcic a causa de la dissolució de les calcàrees i una important quantitat de sulfats per raó de la dissolució dels
guixos, el que provoca un cicle de reducció i oxidació típic.
Aquests aspectes fisicoquímics condicionen la presència d’ecosistemes lacustres molt singulars i interessants des del
punt de vista científic. La presència de sulfhídric en les seves aigües, permet l’existència de comunitats microbianes que
poden considerar-se com a vestigis de les comunitats del precàmbric.
Les ribes de l’estany presenten una zonació típica: els herbassars subaquàtics de macròfits (hàbitat d’interès comunitari,
codi 3150) i la vegetació bentònica amb carofícies (hàbitat d’interès comunitari, codi 3140); la vegetació helofítica dels
canyissars (Phragmition australis) a les terres inundades de les vores de l’estany i les comunitats herbàcies de grans
ciperàcies (hàbitat d’interès comunitari prioritari, codi 7210); prats i jonqueres de sòls humits però emergits (hàbitat d’
interès comunitari, codi 6410). Destaquen els prats de sòls humits calcaris (hàbitat d’interès comunitari, codi 6420), que
ocupen grans extensions. En conjunt la zona constitueix un extraordinari refugi d’espècies higròfiles, algunes d’elles molt
rares a Catalunya. Cal destacar l’interès que té el cinyell de vegetació helofítica per a l’ornitofauna nidificant i hivernal.
Dir, per últim, que en aquest espai del PEIN es troba estrictament protegida pel Decret 328/1992, d’aprovació del PEIN,
la falguera Thelipteris palustris, que creix en llocs molt humits i ombrejats. Pel que fa a la vegetació arbòria es treboen
boscos de ribera amb vernedes (hàbitat d’interès comunitari, codi 91E0), alberedes i salzedes (hàbitat d’interès
comunitari, codi 92A0).
La fauna invertebrada presenta en general un especial interès, molt diversificada i amb formes úniques a l’estany de
Banyoles. Els bivalves d’aigua dolça com les nàiades del gènere Unio, amfípodes del gènere Gammarus, el decàpode
Atyaephyra desmaresi, quironòmids, nemàtodes, oligoquets, gasteròpodes dels gèneres Amnicola i Lymnaea formen,
entre d’altres, la fauna bentònica i litoral. També presenta un gran interès la fauna ictiològica del llac, amb nombroses
espècies pròpies d’aquestes aigües (fauna mediterrània i d’origen europeu) i algunes d’introduïdes. Destaquen peixos
com el lluci de riu (Esox lucius), el barb (Barbus meridionalis), la bagra (Leuciscus cephalus), la tenca (Tinca tinca), les
anguiles (Anguilla anguilla), etc.
L’ estanyol del Vilar rep una alta aportació de matèria orgànica i és un exemple de llac eutròfic.
L’ estanyol de les Guixeres, es localitza més al nord i és un dels menys coneguts.
L’ estanyol i brollador de Montalt i l’estanyol i brollador de la Cendra, són uns altres petits estanys que han estat objecte
de molts estudis microbiològics. Aquest conjunt d’espais es coneixen popularment com "Aiguamolls de la Puda", i es
localitzen a tocar del casc urbà de Banyoles. Els problemes de conservació d’aquests espais són l’eutrofització de les
aigües, l’expansió dels conreus de regadiu, l’enjardinament i la sobrefreqüentació humana. Hi ha hagut propostes d’
integrar l’espai a la dinàmica social banyolina, ubicant un centre de natura en un antic balneari de les immediacions i
traçant itineraris de descoberta del medi.
L’estanyol de Can Cisó és un altre llac eutròfic i també se’n coneixen multitud de publicacions i estudis sobre les seves
comunitats bacterianes. L’ estanyol Nou es localitza a les immediacions de l’anterior espai i comparteix bona part de les
seves característiques biològiques. Ambdós s’engloben sota el topònim "Estanyols de la riera Castellana".
S'ha executat un programa LIFE (2003-2007) de recuperació de diverses zones humides, anomenat "Restauració dels
ambients aquàtics de Porqueres i de Banyoles". Els espais recuperats són les Llacunes dels Amaradors, d'en Margarit,
de l'Aulina, de l'Artiga i de la Deu de Can Morgat. En aquests nous espais s'ha detectat corriol petit, reineta, gripau
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corredor, granoteta de puntets i granota comuna.
L’espai de l’estany de Banyoles forma part de l’espai del PEIN i de la Xarxa Natura 2000 ES5120008 "Estany de
Banyoles"

B. NOM I CODIFICACIÓ
Nom:

Estany de Banyoles

Codi:
Codi Inventari anterior:

04002801
450400

Codi mollera:
Complex:
Nom del complex:
Altres noms:
C. LOCALITZACIÓ, SUPERFÍCIE I CARACTERITZACIÓ
C.1 Localització administrativa
Província:
Comarca:

Girona
Pla de l'Estany

Municipi/s

Banyoles
Porqueres
C.2 Localització geogràfica
UTM_X:

479.832,30 UTM_Y:

4.663.917,89 Altitud (m):

172 Superfície (Ha):

176,09

C.3 Localització i caracterització hidrològica
Conca:

Ter

Subconca:
Origen: natural

núm.d'estanys/llacunes: 6

existència: E

Recup.?:

D. USOS I ALTERACIONS
D.1. Usos
Recerca
Usos paisatgístics
Educació ambiental
Lleure i esports
Pesca i/o piscifactoria
Gestió com a zona humida

D.2. Alteracions hidrològiques
Abandonament d’activitats tradicionals que les han originat (p.ex: en salines)

D.3. Alteracions de la qualitat de l'aigua
Vessament d’aigües urbanes

D.4. Alteracions sobre la flora i la fauna
Presència d’espècies vegetals exòtiques
Presència d’espècies animals exòtiques
Enjardinament
Sobrefreqüentació antròpica

D.5. Captacions i abocaments
Captacions d'aigua dins la zona humida

E. DIAGNOSI
E.1. Estat ecològic (ECELS/QAELS)
E.2. Estat de conservació observat
Bo

E.3. Valoració
Es tracta d’una de les millors mostres d’estanys càrstics de tota la península Ibérica. És un dels espais més singulars
de Catalunya amb un destacat interès ecològic, conservacionista, paisatgístic, científic, educatiu i turístic.

E.4. Particularitats ecològiques i biològiques
Especial singularitat hidrològica
Especial interès per la seva aportació a la diversificació dels sistemes naturals de la conca o l’àrea geogràfica on es localitza
Presència d’una comunitat forestal de ribera ben estructurada i amb genotips propis de la zona
Elevada diversitat biològica i representativitat

Zona humida: 04002801

Estany de Banyoles

Pàgina 244

108

Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos II i IV de la Directiva Hàbitats
Presència d’hàbitats naturals de l’annex I de la Directiva Hàbitats
Nidificació d’aus de l’annex I de la Directiva d’aus
Presència d’espècies de flora i fauna dels annexos 3 i 4 del Decret 328/1992, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès
natural
Zones importants per a la conservació d’espècies de fauna de l’annex de la Llei 22/2003, de protecció dels animals

E.5. Hàbitats: Unitats de la llegenda de la cartografia CHC50
Unitat

Nom

22c

Estanys (i embassaments) de terra baixa i de l'estatge montà, incloent-hi, si és el
cas, les formacions helofítiques associades
Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues

CHC50

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles calcícoles, de les
contrades mediterrànies
Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la
terra baixa plujosa i de l'estatge submontà
Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Iris foetidissima), del territori ruscínic i
dels Prepirienus centrals
Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa

CHC50

42aa
42ab
44f
44j
44l
53c

Font de les dades

CHC50

CHC50
CHC50
CHC50
CHC50

82b

Comunitats dominades per mansega (Cladium mariscus), de vores d'aigua de
terra baixa
Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses

82c

Conreus herbacis extensius de secà

CHC50

83a

CHC50

85a

Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea),
d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),…
Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var.
acerifolia) i altres planifolis de sòls humits
Grans parcs i jardins

86a

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada

CHC50

86b

Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural

CHC50

87a

Conreus abandonats

CHC50

83g

E.6. Hàbitats d'Interès Comunitari (* HIC prioritari)
Codi
Nom
3140

CHC50

CHC50
CHC50

Font de les dades
CHIC50

7210*

Aigües estagnants oligomesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de
carofícies
Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o
poblaments submersos d'espigues d'aigua (Potamion)
Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus)

91E0*

Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion)

CHIC50

92A0
9540

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera
Pinedes mediterrànies

CHIC50
CHIC50

3150

CHIC50
CHIC50

F. RÈGIM DE PROTECCIÓ I GESTIÓ
F.1: Figures de protecció
Tipus de figura

Subtipus

Codi

Nom

RAMSAR

3ES041

Llac de Banyoles

Pla d’espais d’interès natural (PEIN)

BYE

Estany de Banyoles

ES5120008

Estany de Banyoles

Xarxa Natura 2000

LIC

F.2. Masses d'aigua
Codi
Categoria
0450401

Nom

Llac

Estanys de Banyoles

F.3. Gestió de l'espai
Gestor

Figura de gestió

Inici

Observacions

Tipus gestió

SAC (Seguiment d'Amfibis de
Catalunya)

SAC

01/03/2006

Llacuna dels
Amaradors - Lió

seguiment
biodiv.

SAC (Seguiment d'Amfibis de
Catalunya)

SAC

01/03/2006

La Puda

seguiment
biodiv.

SAC (Seguiment d'Amfibis de
Catalunya)

SAC

01/03/2006

Estanyol del Vilar

seguiment
biodiv.

centre informació,
itineraris, rètols

gestió activa

DMAH, Consorci de l'Estany
de Banyoles, Fundació
Territori i Paisatge

Fi

F.4. Gestió d'espècies
G. URBANISME I RÈGIM DE PROPIETAT
H. SITUACIÓ A L'INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA I A L'INZH
Data inclusió:
Zona humida: 04002801

01/03/2001
Estany de Banyoles

Pàgina 245
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Codi_situació

Data inici Tipus mod.

M

01/11/2006

I

01/03/2001

Modificació dels límits (nova delimitació)

INZH (codi, nom, tipus,estat):
I. ACTUACIONS I PRIORITATS
Actuació

Prioritat(1max,2,3) Observacions

Millora d'equipaments existents

1

Regulació usos nàutics

1

Adequació morfològica i revegetació de zones degradades

2

Control de la contaminació de les aigües (abocaments, etc.)

2

Manteniment de la senyalització

2

Manteniment d'equipaments

2

Reducció de la contaminació lumínica

2

Retirada de runes i/o deixalles

2

Retirada d'espècies exòtiques o invasores

2

Retirada estructures artificials al conjunt de la zona humida
(embarcaders, llocs de pesca, anuncis.....)

2

Control de la hiperfreqüentació (regulació de visitants, etc.)

3

Millora de la senyalització

3

Senyalització com a zona humida de l'Inventari

3

Zona humida: 04002801

Estany de Banyoles

Pàgina 246
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4665600

479200

480000

480800

4665600

478400

Estanyol de les Guixeres

4664800

4664800

Estany de Banyoles

Estanyols de la riera Castellana

4663200

4663200

4664000

4664000

Estanyol del Vilar

Estanyol i Brollador de Montalt

Aiguamollls de la Buda
Estanyol de la Cendra

4662400

4662400

Títol de l'estudi :

INVENTARI DE ZONES HUMIDES DE CATALUNYA

Títol del plànol :

NOM: Estany de Banyoles
ORTOFOTOMAPA

SUPERFICIE: 176,09 Ha

Escala :

Nº del plànol :

MUNICIPI: Banyoles i Porqueres
1

1:15.000

4661600

4661600

CODI: 04002801

Data :

478400

479200

DESEMBRE 2006

480000

ECAFIR S.L.

480800
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Planificació de l'Espai Fluvial de les conques del Baix Ter

LOCALITZACIÓ

PROPOSTA COMPARTIDA D'ACTUACIÓ

1108IMG3.jpg

111O003IMG1.jpg

Tipus actuació

Síntesis

Conca

Reduir els riscos d'inundació - Modificació de la llera

Subconca

Ter el

el Terri

Responsables

Augmentar la capacitat hidràulica de la llera del riu Terri

Agència Catalana de l'Aigua

Descripció de l'actuació

Ajuntament

Ampliar la secció de la llera del riu Terri en un tram de 2,8 Km aigua avall del nucli urbà de Banyoles per augmentar la
capacitat de desguàs actual (inferior a 10 anys) fins a T = 50 anys.
Reservar una franja de terreny de 20 m d'amplada per permetre totes les actuacions de millora hidràulica i recuperació
ambiental de tot aquest tram de riu.
Les actuacions de recuperació ambiental hauran de tenir en compte la revegetació amb espècies autòctones de ribera i
la diversificació d'ambients naturals.

111O003IMG2.jpg
Fitxes relacionades
H-004

111G003

H-005

111G007
111G016
111G017

Observacions
Fins que no s’executi aquesta actuació, cal tenir en compte la necessitat d’incloure en el Pla d’emergència front
avingudes del municipi aquest tram. El Pla haurà de ser desenvolupat per l’Ajuntament, i aprovat pels organismes i
administracions competents.
Aquesta actuació ha estat parcialment subvencionada dins de la línia de subvencions de restauració d'espais fluvials
de l'exercici del 2007, i es troba parcialment en execució.

Municipis

Coordenades UTM

482248

4661979

Banyoles
Cornellà del Terri

Curs fluvial

el Terri

Porqueres

Localització

Tram 2,8 km del riu Terri comprès entre les obres de
fàbrica de l'Avinguda de la Farga i la ctra. Des de la C-150
al nucli de Borgonyà.

Necessitat d'estudis previs

Prioritat

Necessitat de manteniment

Cost estimat

Mitjana
2,848,768 €

Codi

Annex 4.C.- Fitxes Actuacions

111O003
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Planificació de l'Espai Fluvial de les conques del Baix Ter

LOCALITZACIÓ

RECOMANACIÓ D'ACTUACIÓ

1203IMG3.jpg

111O004IMG1.jpg

Tipus actuació

Síntesis

Conca

Remodelació d'estructures - Ponts

Subconca

Ter el

el Terri

Responsables

Augment de la capacitat hidràulica del pont del camí dels Casalots

Titular

Descripció de l'actuació
Construcció d'un nou pont amb més gàlib i major separació entre estreps en congruència amb l'augment de la capacitat
hidràulica del riu.
Remodelació del pont per insuficient capacitat de desguàs de la infraestructura existent.

111O004IMG2.jpg
Fitxes relacionades
111G009
111G017

Observacions
Fins que no s’executi aquesta actuació, cal tenir en compte la necessitat d’incloure en el Pla d’emergència front
avingudes del municipi aquest tram. El Pla haurà de ser desenvolupat per l’Ajuntament, i aprovat pels organismes i
administracions competents.

Municipis

Coordenades UTM

481940

4662601

Banyoles
Curs fluvial

el Terri
Localització

Pont del camí dels casalots des de la C-150a, a Banyoles

Necessitat d'estudis previs

Prioritat

Necessitat de manteniment

Cost estimat

Alta
271,663 €

Codi

Annex 4.C.- Fitxes Actuacions
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Planificació de l’Espai Fluvial de les conques del Baix Ter

DADES IDENTIFICATIVES

EMPLAÇAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA

Codi:

RR-L17015-58-001

Curs fluvial:

Riu Terri

Tipus estr.:

Pont

Zona:

Rural

Municipi:

Banyoles

Localització:

Camí dels Casalots des de la C150a

Coordenades UTM X: 481.940
Y: 4.662.603

FOTOGRAFIES
Aigües amunt

Aigües amunt

CROQUIS
Vista des d'aigües amunt
Aigües amunt

Aigua amunt des de la infraestructura

Vista des d'aigües avall
Aigües amunt

Dimensions generals:

Secció (m):

Dades piles:

Longitud total:

5.66 m

Cantell tauler:

Amplada:

4.50 m

Angle desviament: 0º

0.50 m

Tipologia:

--

Numero piles: --

--

Interdistància (m): -Angle piles:

--

Aigua avall des de la infraestructura

Inventari d'Infraestructures
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Planificació de l’Espai Fluvial de les conques del Baix Ter

DADES IDENTIFICATIVES

EMPLAÇAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA

Codi:

RR-L17015-58-002

Curs fluvial:

Riu Terri

Tipus estr.:

Pont

Zona:

Urbana

Municipi:

Banyoles

Localització:

Av de la Farga des de la C-150

Coordenades UTM X: 481.708
Y: 4.663.006

FOTOGRAFIES
Aigües amunt

Aigües amunt

CROQUIS
Vista des d'aigües amunt
Aigües amunt

Aigua amunt des de la infraestructura

Vista des d'aigües avall
Aigües amunt

Dimensions generals:

Secció (m):

Dades piles:

Longitud total:

11.02 m Cantell tauler:

Amplada:

17.85 m

0.76 m

Angle desviament: 0º

Tipologia:

--

Numero piles: --

--

Interdistància (m): -Angle piles:

--

Aigua avall des de la infraestructura

Inventari d'Infraestructures
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DADES IDENTIFICATIVES

EMPLAÇAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA

Codi:

RR-L17015-58-003

Curs fluvial:

Riu Terri

Tipus estr.:

Pont

Zona:

Rural

Municipi:

Banyoles

Localització:

Camí de Can Boada

Coordenades UTM X: 481.507
Y: 4.663.384

FOTOGRAFIES
Aigües amunt

Aigües amunt

CROQUIS
Vista des d'aigües amunt
Aigües amunt

Aigua amunt des de la infraestructura

Vista des d'aigües avall
Aigües amunt

Dimensions generals:

Secció (m):

Dades piles:

Longitud total:

8.26 m

Cantell tauler:

Amplada:

3.80 m

Angle desviament: 5º

0.60 m

Tipologia:

--

Numero piles: --

--

Interdistància (m): -Angle piles:

--

Aigua avall des de la infraestructura

Inventari d'Infraestructures
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Planificació de l’Espai Fluvial de les conques del Baix Ter

DADES IDENTIFICATIVES

EMPLAÇAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA

Codi:

RR-L17015-58-004

Curs fluvial:

Riu Terri

Tipus estr.:

Pont

Zona:

Urbana

Municipi:

Banyoles

Localització:

Carrer Vilavenut

Coordenades UTM X: 481.501
Y: 4.663.406

FOTOGRAFIES
Aigües amunt

Aigües amunt

CROQUIS
Vista des d'aigües amunt
Aigües amunt

Aigua amunt des de la infraestructura

Vista des d'aigües avall
Aigües amunt

Dimensions generals:

Secció (m):

Dades piles:

Longitud total:

13.50 m Cantell tauler:

Amplada:

6.20 m

1.00 m

Angle desviament: 0º

Tipologia:

--

Numero piles: --

--

Interdistància (m): -Angle piles:

--

Aigua avall des de la infraestructura

Inventari d'Infraestructures
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Estadística bàsica territorial
Municipis

Banyoles

Població (any 2009): 18.327
Superfície: 11 km²
Densitat de població: 1.658,6 hab./km²
Comarca: Pla de l'Estany

Institut d'Estadística de Catalunya

1
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Població per grups d'edat

(percentatge)

Edat
De 0 a 14 anys

De 15 a 64 anys

De 65 anys i més

Total

Banyoles

2009
2008

17,4
17,4

66,0
66,0

16,5
16,6

18.327
17.917

Pla de l'Estany

2009
2008

17,0
16,8

66,6
66,6

16,5
16,6

30.153
29.645

Catalunya

2009
2008

15,0
14,7

68,7
69,0

16,3
16,2

7.475.420
7.364.078

Fonts: Idescat. Padró Continu
Anys disponibles: del 1996 al 2009

Moviment natural de la població

Naixements, defuncions i matrimonis

Naixements

Defuncions

Matrimonis
de diferent
sexe

Banyoles

2008
2007

252
249

171
161

82
66

Pla de l'Estany

2008
2007

391
363

285
252

123
102

Catalunya

2008
2007

89.024
83.716

59.485
59.352

29.505
29.223

Fonts: Idescat. Moviment natural de població
Anys disponibles: del 1975 al 2008

Població per relació amb l'activitat

Activa
ocupada

desocupada

total

Inactiva

Comptada
a part

Població de
16 anys i més

Banyoles

2001
1996

6.603
5.682

452
725

7.055
6.407

5.035
5.243

0
19

12.090
11.669

Pla de l'Estany

2001
1996

11.478
9.482

750
1.107

12.228
10.589

8.369
8.910

0
38

20.597
19.537

Catalunya

2001
1996

2.815.126
2.204.652

318.935
527.020

3.134.061
2.731.672

2.236.888
2.359.715

0
24.492

5.370.949
5.115.879

Fonts: Idescat. Cens de població 2001. Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001

2

Institut d'Estadística de Catalunya

124

Estadística bàsica territorial
Municipis
Creixement de la població

Taxes per mil habitants

naixements

defuncions

creixement
natural

saldo
migratori

creixement
total

Banyoles

2001

13,6

10

3,6

-5,6

-2,1

Pla de l'Estany

2001

11,5

9,4

2,1

1,8

3,9

Catalunya

2001

9,6

8,9

0,7

6,7

7,4

Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1986-1991, 1991-1996, 1996-2001
Nota: La taxa es refereix a la mitjana anual del període quinquennal considerat.

Lloc de naixement

Catalunya

Mateixa comarca

Altra comarca

Resta Estat

Estranger

Total

Banyoles

2009
2008

13.338
13.233

8.872
8.816

4.466
4.417

1.506
1.500

3.483
3.184

18.327
17.917

Pla de l'Estany

2009
2008

23.426
23.268

15.037
14.945

8.389
8.323

2.372
2.381

4.355
3.996

30.153
29.645

Catalunya

2009
2008

4.664.675
4.621.331

3.248.087
3.215.325

1.416.588
1.406.006

1.512.755
1.538.036

1.297.990
1.204.711

7.475.420
7.364.078

Fonts: Idescat. Padró continu
Anys disponibles: del 2000 al 2009

Nivell d'instrucció

(percentatge)

Sense
titulació

Primer grau

Segon grau

Ensenyament
universitari

Total

Banyoles

2001
1996

14,1
13,3

28,2
57,6

44,0
18,1

13,7
11,1

12.670
12.737

Pla de l'Estany

2001
1996

11,4
11,8

27,2
61,2

49,6
17,7

11,8
9,4

21.805
21.290

Catalunya

2001
1996

13,7
17,7

26,2
51,6

47,2
20,7

12,8
10,0

5.724.420
5.539.012

Fonts: Idescat. Cens de població 2001. Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Coneixement del català

(percentatge)

L'entén

El sap parlar

El sap llegir

El sap escriure

No l'entén

Població de
2 anys i més

Banyoles

2001
1996

95,7
97,6

85,7
91,6

82,5
84,8

61,2
61,0

4,3
2,4

13.649
14.053

Pla de l'Estany

2001
1996

97,1
98,4

88,7
93,2

85,8
87,4

64,0
62,0

2,9
1,6

23.552
23.336

Catalunya

2001
1996

94,5
95,0

74,5
75,3

74,3
72,4

49,8
45,8

5,5
5,0

6.176.751
5.984.334

Fonts: Idescat. Cens de població 2001
Idescat. Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1981, 1986, 1991, 1996, 2001.

Llars per nombre de persones

(percentatge)

Nombre de persones (dimensió de la llar)
1

2

3

4

5

6

7

8

9 i més

Total llars

Banyoles

2001
1996

64,4
15,3

14,1
25,7

9,3
22,3

7,6
21,3

2,8
9,5

1,0
3,8

0,2
1,2

0,2
0,5

0,3
0,3

7.838
4.724

Pla de l'Estany

2001
1996

49,9
14,3

16,6
24,6

13,3
21,8

12,0
22,1

5,0
10,1

2,0
4,6

0,7
1,6

0,2
0,6

0,3
0,3

11.016
7.585

Catalunya

2001
1996

20,9
17,3

28,0
26,6

22,4
22,5

20,0
22,1

6,0
8,1

1,8
2,3

0,5
0,7

0,2
0,2

0,2 2.315.856
0,1 2.097.955

Fonts: Idescat. Estadística de població 1996
Idescat. Cens de població 2001
Anys disponibles: 1991, 1996, 2001

Llars per tipus

(percentatge)

Amb nucli
Sense nucli
1 persona

2 o més

parella
sense fills

parella
amb fills

pare o mare
amb fills

dos nuclis
o més

Total

Banyoles

2001
1996

64,4
15,3

3,0
1,7

9,4
21,9

15,5
48,4

6,7
8,1

1,0
4,6

7.838
4.724

Pla de l'Estany

2001
1996

49,9
14,3

3,0
1,9

12,8
21,0

24,8
49,3

6,8
7,6

2,7
5,9

11.016
7.585

Catalunya

2001
1996

20,9
17,3

4,0
2,6

22,4
21,1

41,0
47,1

9,5
9,4

2,2
2,4

2.315.856
2.097.955

Fonts: Idescat. Cens de població 2001. Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Habitatges per tipus

Habitatges familiars
principals

no principals

Convencionals

Allotjaments

Secundaris

Vacants

Altres

Total

Establiments
col·lectius

Banyoles

2001

7.838

0

712

2.088

50

10.688

22

Pla de l'Estany

2001

11.016

0

979

2.758

56

14.809

26

Catalunya

2001

2.315.774

82

514.943

452.921

30.435

3.314.155

1.781

Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1981, 1991, 2001

Habitatges per règim de tinença

(percentatge)

De propietat

per compra
pagada

per compra amb
pagaments
pendents

per herència
o donació

De lloguer

Cedida gratis
o a baix preu

Altra
forma

Total

Banyoles

2001

58,5

20,5

6,7

8,0

1,8

4,5

7.838

Pla de l'Estany

2001

58,3

19,6

7,8

8,3

1,8

4,2

11.016

Catalunya

2001

45,9

27,6

5,5

16,6

1,6

2,7

2.315.774

Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1991, 2001

Habitatges principals per superfície útil

(percentatge)

Fins
a 59 m2

De 60
a 89 m2

De 90
a 119 m2

De 120 i
més m2

Total

Banyoles

2001
1991

1,6
3,5

21,7
38,7

38,6
38,0

38,1
19,7

7.838
3.672

Pla de l'Estany

2001
1991

1,8
2,6

20,4
29,5

36,8
36,0

41,0
31,9

11.016
6.252

Catalunya

2001
1991

11,1
13,9

45,3
48,1

29,3
25,8

14,3
12,2

2.315.774
1.931.172

Fonts: Idescat. Cens de població 2001 i 1991
Anys disponibles: 1991, 2001
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Edificis per nombre de plantes

(percentatge)

1
planta

2
plantes

3
plantes

4
plantes

5
plantes

6
plantes

7
plantes

8 i més
plantes

Total

Banyoles

2001

34,8

33,8

23,8

4,5

1,9

0,9

0,2

0,2

3.714

Pla de l'Estany

2001

33,9

45,4

16,7

2,4

1,0

0,4

0,1

0,1

7.394

Catalunya

2001

35,8

37,8

12,8

4,3

3,7

2,4

1,3

1,9 1.063.896

Fonts: Idescat
Anys disponibles: 1990, 2001

Eleccions al Parlament de Catalunya. Vots a partits

(percentatge)

CiU

PSC

PP

IC

ERC

C's

Altres
candidatures

Total

Banyoles

2006
2003

42,0
43,6

15,3
14,5

5,4
5,8

8,5
4,9

26,0
30,3

0,4
0,0

2,5
0,9

7.291
8.033

Pla de l'Estany

2006
2003

43,6
45,9

14,2
13,0

4,7
5,3

8,0
4,7

26,5
30,0

0,5
0,0

2,5
1,1

13.129
14.278

Catalunya

2006
2003

32,2
31,2

27,4
31,5

10,9
12,0

9,8
7,4

14,3
16,6

3,1
0,0

2,4
1,3

2.885.893
3.261.741

Fonts: Idescat, a partir de les dades des Departament de Governació i Administracions Públiques
Anys disponibles: 1980, 1984, 1988, 1992, 1995, 1999, 2003, 2006.

Eleccions al Congrés dels Diputats. Vots a partits

(percentatge)

PSC

CiU

PP

IC

ERC

Altres
candidatures

Total

Banyoles

2008
2004

31,2
21,5

34,0
30,9

8,0
8,1

4,1
4,6

20,2
33,8

2,6
1,1

8.226
9.068

Pla de l'Estany

2008
2004

29,8
20,1

35,4
33,0

7,8
7,7

4,0
4,4

20,4
33,6

2,7
1,3

14.610
15.936

Catalunya

2008
2004

46,1
39,9

21,3
20,9

16,7
15,7

5,0
5,9

8,0
16,1

3,0
1,5

3.634.631
3.957.672

Fonts: Idescat, a partir de les dades des Departament de Governació i Administracions Públiques
Anys disponibles: 1977,1979,1982,1986,1989,1993,1996,2000,2004,2008
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Eleccions municipals. Vots a partits

(percentatge)

PSC

CiU

PP

IC

ERC

Altres
candidatures

Total

Banyoles

2007
2003

13,4
32,7

44,6
0,0

3,1
5,8

5,9
0,0

33,0
56,0

0,0
5,4

7.230
6.510

Pla de l'Estany

2007
2003

8,5
21,0

42,3
22,6

2,1
3,1

3,2
0,0

38,8
37,9

5,1
15,4

13.260
12.206

Catalunya

2007
2003

33,4
34,8

25,9
24,6

10,2
11,3

9,3
10,6

12,1
13,0

9,1
5,7

2.758.513
3.166.914

Fonts: Idescat, a partir de les dades des Departament de Governació i Administracions Públiques
Anys disponibles: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007

Població ocupada per sectors

(percentatge)

Ocupats
agricultura

indústria

construcció

serveis

Total

Banyoles

2001
1996

2,8
4,4

31,7
38,9

11,0
7,7

54,6
48,9

6.603
5.682

Pla de l'Estany

2001
1996

5,2
8,0

30,4
37,4

12,0
9,1

52,4
45,5

11.478
9.482

Catalunya

2001
1996

2,5
3,2

25,2
32,1

10,4
7,0

62,0
57,7

2.815.126
2.204.652

Fonts: Idescat. Estadística de població 1996
Idescat. Cens de població 2001
Anys disponibles: 1991,1996, 2001.

Localització de l'ocupació

Treballen en el municipi/comarca
residents

no residents

total

Treballen fora
del mun./com.

Banyoles

2001
1996

3.915
3.252

2.292
1.837

6.207
5.089

2.688
2.430

Pla de l'Estany

2001
1996

5.291
4.599

4.235
4.065

9.526
8.664

6.187
4.883

Catalunya

2001
1996

1.529.739
1.269.608

1.085.752
923.557

2.615.491
2.193.165

1.285.387
935.044

Fonts: Idescat. Cens de població 2001. Estadística de població 1996
Anys disponibles: 1996, 2001

Institut d'Estadística de Catalunya

7

129

Estadística bàsica territorial
Municipis
Atur registrat per sexe

(percentatge)

Sexe
Homes

Dones

Total

Banyoles

2009
2008

57,2
49,6

42,8
50,4

953
488

Pla de l'Estany

2009
2008

54,0
45,9

46,0
54,1

1.380
728

Catalunya

2009
2008

53,1
45,2

46,9
54,8

498.352
291.640

Fonts: Departament de Treball
Anys disponibles: del 1983 al 2009

Valor afegit brut per sectors. Percentatge

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Total

Banyoles

2006
2001

0,1
0,5

24,1
30,5

15,9
12,6

59,8
56,3

100
100

Pla de l'Estany

2006
2001

3,7
7,8

29,3
32,2

14,4
11,3

52,5
48,7

100
100

Catalunya

2006
2001

1,3
1,8

22,2
27,2

10,7
7,8

65,8
63,1

100
100

Fonts: Idescat
Anys disponibles: 2001,2006

Renda familiar disponible bruta per recursos. Percentatge

Remuneració
d'assalariats

Excedent brut
d'explotació

Prestacions
socials

Total

Banyoles

2003
2002

61,5
62

27,9
26,7

10,6
11,3

100
100

Pla de l'Estany

2003
2002

60,7
61

28
27,2

11,3
11,8

100
100

Catalunya

2003
2002

61,4
61,5

23,9
23,5

14,7
15

100
100

Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1986 al 2003
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Impost de béns immobles urbans

Milers d'euros
Nombre
de rebuts

quota
íntegra

deute
tributari

Banyoles

2005
2004

12.134
11.879

3.132
3.076

3.132
3.076

Pla de l'Estany

2005
2004

18.679
18.353

4.280
4.214

4.279
4.214

Catalunya

2005
2004

4.843.706
4.734.140

1.455.803
1.324.865

1.417.530
1.296.833

Fonts: Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària
Anys disponibles: del 1986 al 2005

Impost sobre la renda de les persones físiques

Base imposable
per declarant
(EUROS)

Quota resultant
per declarant
(EUROS)

Banyoles

2007
2006

18.959
17.269

3.616
3.450

Pla de l'Estany

2007
2006

18.588
16.877

3.470
3.346

Catalunya

2007
2006

20.843
19.259

4.303
4.195

Fonts: Agència Estatal d'Administració Tributària
Anys disponibles: del 2000 al 2007.

Impost sobre el patrimoni

Principals elements
patrimonials declarats (%)
Actius reals

Actius financers

Patrimoni total
per declarant
(EUROS)

Banyoles

2007
2006

36,3
35,8

63,7
64,2

405.228
363.145

Pla de l'Estany

2007
2006

35,7
36,6

64,3
63,4

389.541
356.872

Catalunya

2007
2006

37,4
38

62,6
62

516.035
454.665

Fonts: Agència Estatal d'Administració Tributària
Anys disponibles: del 1991 al 2007.
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Establiments d'empreses i professionals per sectors

(percentatge)

Indústria

Construcció

Comerç
al detall

Serveis,llevat
comerç detall

Professionals
i artistes

Total

Banyoles

2002
2001

10,6
10,7

14,0
13,8

21,7
21,8

40,9
41,5

12,8
12,3

1.630
1.556

Pla de l'Estany

2002
2001

14,2
14,6

18,6
18,4

17,4
17,2

38,6
38,9

11,1
10,9

2.602
2.493

Catalunya

2002
2001

9,7
9,9

13,0
12,6

19,1
19,6

43,0
42,7

15,1
15,1

604.817
595.743

Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.

Establiments d'empreses industrials

(percentatge)

Energia
i aigua

Química
i metall

Transform.
metalls

Productes
alimentaris

Tèxtil i
confecció

Edició
i mobles

Indústria
NCAA

Total

Banyoles

2002
2001

1,7
1,8

4,7
4,8

44,8
44,3

14,5
15,0

11,6
11,4

19,2
18,6

3,5
4,2

172
167

Pla de l'Estany

2002
2001

4,3
4,4

7,0
6,3

45,7
44,9

12,2
12,9

9,5
9,6

17,8
17,9

3,5
3,9

370
363

Catalunya

2002
2001

2,1
2,1

6,6
6,6

34,8
34,5

8,0
7,9

18,0
18,2

23,6
23,7

6,9
7,0

58.778
59.194

Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.

Establiments d'empreses de comerç al detall

(percentatge)

Productes
alimentaris

Roba i
calçat

Articles per
a la llar

Llibres i
periòdics

Productes
químics

Material
transport

Comerç
NCAA

Total

Banyoles

2002
2001

31,1
31,3

23,4
23,6

12,7
13,3

3,1
3,5

7,9
7,7

2,8
2,9

18,9
17,7

354
339

Pla de l'Estany

2002
2001

31,5
31,4

20,5
20,9

11,9
12,6

3,1
3,5

8,6
8,8

3,3
3,3

21,1
19,5

454
430

Catalunya

2002
2001

31,2
31,6

20,3
20,2

13,8
13,6

3,6
3,7

8,0
7,9

3,6
3,5

19,5
19,5

115.640
116.653

Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.
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Estadística bàsica territorial
Municipis
Establiments d'empreses de serveis

(percentatge)

Comerç
engròs

Hostaleria

Transp. i
comunic.

Mediació
financera

Serveis
empresa

Serveis
personals

Immob.
i altres

Total

Banyoles

2002
2001

16,4
16,3

14,6
14,6

13,7
14,7

4,7
4,8

10,8
10,2

30,9
30,7

9,0
8,7

666
645

Pla de l'Estany

2002
2001

16,7
16,8

16,9
17,0

15,8
17,0

3,8
3,9

8,8
8,2

29,0
28,5

9,0
8,6

1.004
969

Catalunya

2002
2001

13,8
14,0

17,3
17,7

18,9
19,1

4,0
4,1

10,7
10,5

24,7
24,7

10,5
9,9

260.138
254.655

Fonts: Idescat
Anys disponibles: del 1994 al 2002.

Habitatges construïts

iniciats
Qualificacions
provisionals
protecció
oficial
promoció priv.
D.G.P.H.

acabats

Projectes
visats
col.legis
aparelladors

Qualificacions
definitives
protecció
oficial
promoció priv.
D.G.P.H.

Cèdules
habitabilitat
habitatges
lliures
D.G.P.H.

Certificats
finals d'obra
col.legis
aparelladors

Banyoles

2009
2008

0
0

55
62

50
0

234
184

263
198

Pla de l'Estany

2009
2008

16
24

91
107

65
0

290
260

331
265

Catalunya

2009
2008

8.833
10.099

12.358
27.569

5.969
6.015

41.425
66.086

37.871
71.007

Fonts: Departament de Medi Ambient i Habitatge
Anys disponibles: del 1981 al 2009
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Parc de vehicles

(percentatge)

Turismes

Motocicletes

Camions i
furgonetes

Tractors
industrials

Autobusos
i altres

Total

Banyoles

2009
2008

68,9
68,9

9,8
9,7

17,7
17,7

0,5
0,6

3,0
3,1

12.590
12.553

Pla de l'Estany

2009
2008

64,5
64,8

10,1
9,9

20,8
20,7

0,8
0,9

3,8
3,8

24.080
23.833

Catalunya

2009
2008

67,0
67,3

12,9
12,5

16,3
16,4

0,6
0,6

3,2
3,2

4.994.108
5.004.879

Fonts: Idescat, a partir de les dades de la DGT
Anys disponibles: del 1991 al 2009

Superfície agrària

SAU
terres
llaurades

pastures
permanents

Terreny
forestal

Altres

Banyoles

1999
1989

246
346

0
3

23
118

5
30

Pla de l'Estany

1999
1989

8.563
8.766

530
166

6.882
10.230

169
1.001

Catalunya

1999
1989

817.031
837.000

339.797
269.914

838.663
981.364

308.488
383.303

Fonts: Idescat. Cens agrari 1989, 1999
Anys disponibles: 1982, 1989, 1999.
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Piràmides de població.2001

Homes (%)

Dones (%)

95 i més
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
4,6

Banyoles

4,6

95 i més
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
4,3

Pla de l'Estany

4,3

95 i més
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
4,5

Institut d'Estadística de Catalunya

Catalunya

4,5
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Naixements, defuncions i matrimonis.1995 - 2009.
282

Naixements
defuncions
matrimonis

ðy: 10

46

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

Banyoles
416

ðy: 10

80

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Pla de l'Estany
89.024

ðy: 1.000

26.613

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Catalunya
14
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Atur registrat.1998 - 2009.
953

Homes
Dones
Total

ðy: 100

90

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Banyoles
1.380

ðy: 100

138

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Pla de l'Estany
498.352

ðy: 10.000

67.532

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Catalunya
Institut d'Estadística de Catalunya
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Inventari d'Equipaments
Nom

Us

Titularitat

Gestió

Codi

Situació

sòl

1 Pavelló municipal d'esports

Esportiu

Pública

Pública

E5

Parc de la Draga, s/núm.

urbà

2 Club Natació Banyoles

Esportiu

Privada

Privada

E5

Pg. d'Antoni Gaudí, 3

urbà

3 IES Josep Brugulat

Docent

Pública

Pública

E1

Ctra. de Figueroles, s/n

urbà

4 Equipament UA18

Sense ús assignat

Pública

Pública

E7

Carrer de la Sardana, 210

urbà

5 Camp vell de futbol

Esportiu

Pública

Pública

E5

C/ Canat, 61

urbà

6 Can Quim del Rec

Social

Pública

Pública

E4

Carrer del Canat s/n

urbà

7 CEIP Baldiri Reixach "La Vila"

Docent

Pública

Pública

E1

C/ de la Llibertat, 76-80

urbà

8 Can Castanyer

Reserva

Pública

Pública

E7

Carrer de Sant Benet, 62

urbà

9 Llar Santa Teresa Jornet

Assistencial

Privada

Privada

E2

Carrer Valls, 67

urbà

10 Correus

Administratiu

Pública

Pública

E3

C/ Servites, 13

urbà

11 Telefónica

Altres

Privada

Privada

E3

C/ Servites, 9

urbà

12 AISS

Cultural

Pública

Pública

E4

C/ Servites, 15

urbà

13 Llar d'avis

Social

Pública

Pública

E4

Carrer de l'Escultor Josep Maria Bohigas, 19

urbà

14 Centre d’interpretació de la conca lacustre, museu Darder d’història
natural

Cultural

Pública

Pública

E4

Placeta dels Estudis, 2

urbà

15 Església Santa Maria dels Turers

Religiós

Privada

Privada

E4

Pl/ Santa Maria, 6

urbà

16 Serveis Brigada municipal

Altres

Pública

Pública

E3

Carrer dels Valls, 111

urbà

17 Convent del Sagrat Cor

Assistencial

Privada

Privada

E2

C/Nou, 41

urbà

18 Monestir de St Esteve

Religiós

Privada

Pública

E4

C/ Mn. Pere Dausà, 2, Plaça del Monestir, 30

urbà

19 Pavelló municipal Can Puig

Esportiu

Pública

Pública

E5

Urb. "Can Puig" Carrer de Boi Juscafresa

urbà

20 CEIP Can Puig

Docent

Pública

Pública

E1

C/ Salvador Espriu, s/n

urbà

21 Consell Comarcal Pla de l'Estany

Administratiu

Pública

Pública

E3

C/ Catalunya, 48

urbà

22 COIET

Social

Pública

Pública

E4

C/ Catalunya, s/n

urbà

23 Equipament Can Puig Escola Bressol

Docent

Pública

Pública

E1

Carrer dels Orfens, s/n

urbà

24 Equipament Can Puig

Reserva

Pública

Pública

E7

Carretera de Vilavenut, 179

urbà

25 Llar Residència El Sopluig

Assistencial

Pública

Pública

E2

Carretera de Vilavenut, 182-184

urbà

26 Equipament UP4

Reserva

Pública

Pública

E7

Carretera de Vilavenut, s/n

urbà

27 IES Pere Alsius

Docent

Pública

Pública

E1

C/ Sardana, 142

urbà
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28 Camp municipal de futbol

Esportiu

Pública

Pública

E5

Pg. Dalmau, s/n

urbà

29 Clínica Salus Informorum

Sanitari

Privada

Privada

E2

Av. Mossèn Lluís Constans, 130

urbà

30 Ajuntament

Administratiu

Pública

Pública

E3

Passeig Indústria, 25

urbà

31 Convent de les Carmelites

Religiós

Privada

Privada

E4

Carrer del Doctor Hysern, 19

urbà

32 Centre Cultural Els Catòlics

Social

Pública

Pública

E4

Plaça Major, 40

urbà

33 Club XX Alberg de Juventut

Social

Pública

Privada

E4

Carrer Migdia, 10

urbà

34 Llotja del Tint

Cultural

Pública

Pública

E4

C/ Sant Pere, 10-14.

urbà

35 Museu Arqueològic CEC

Cultural

Pública

Pública

E4

Placeta de la Font, 11

urbà

36 Convent de la Providència

Religiós

Privada

Privada

E4

Carrer de la Muralla, 36

urbà

37 La Farga

Cultural

Pública

Pública

E4

Passeig Farga, S/N

urbà

38 Policia Autonòmica

Seguretat

Pública

Pública

E9

PASSEIG FARGA, S/N

urbà

39 Equipament ANP3

Reserva

Pública

Pública

E7

Carrer de la Concòrdia d'aigües de l'Estany, 29

urbà

40 Església del Remei

Religiós

Privada

Privada

E4

Carrer del Remei, 70

urbà

41 Església de Sant Pere

Religiós

Privada

Privada

E4

C/ Mn. Baldiri Reixach, 240

urbà

42 Parvulari de Guèmol

Docent

Pública

Pública

E1

Pl/ Xesco Boix, s/n

urbà

43 Equipament NP3

Esportiu

Pública

Pública

E5

Passeig del Mas Riera, entre el carrer del Noc i el carrer dels
Telers.

urbà

44 Equipament NP1

Reserva

Pública

Pública

E7

Carrer del Remei, entre els carrers Pare Butinyà i de la Formiga

urbà

45 IES Pla de l'Estany

Docent

Pública

Pública

E1

C/ Jaume Farriol i Montserrat, 34

urbà

46 CEIP Mare de Déu del Remei. Pla Atmetller

Docent

Pública

Pública

E1

C/ Formiga, 117

urbà

47 Oficina Informació

Administratiu

Pública

Pública

E3

48 Parc de Bombers

Seguretat

Pública

Pública

E9

Camí de Borgonyà, s/n (Puigpalter. Polígon Industrial "La
Farga").

no urbanitzable

49 Cementiri Municipal

Cementiri

Pública

Pública

E6

50 Biblioteca

Cultural

Pública

Pública

E4

De la llibertat, 155, 1r

urbà

51 Espai Jove Cal Drac

Social

Pública

Pública

E4

Parc Pompeu Fabra i Poch (costat camp futbol vell)

urbà

52 Teatre Municipal

Cultural

Pública

Pública

E4

C/ Pere Alsius, 12

urbà

53 Nau Brigada Municipal

Altres

Pública

Pública

E3

Puigpalter, al costat del Bombers

no urbanitzable

54 CEIP La Draga

Docent

Pública

Pública

E1

Pl. Maria Ros, 32-42

urbà
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55 CAP BANYOLES

Sanitari

Pública

Pública

E2

Plaça Catalunya, carrrer Josep Tarradellas, 12

urbà

56 Equipament escolar carrer St Martirià

Docent

Pública

Pública

E1

Carrer Sant Martirià,

urbà

57 Equipament UP1

Reserva

Pública

Pública

E7

UP1, costat oest de l' IES Josep Brugulat

urbanitzable

58 CREU ROJA

Sanitari

Pública

Pública

E2

Carrer Josep Tarradellas, 18

urbà

59 CAP

Sanitari

Pública

Pública

E2

Avinguda Catalunya, 2

urbà

60 Casal de barri Can Puig

Social

Pública

Pública

E4

Carrer de Figueres, 47

urbà

61 equipament ILLA 13 UP9

Reserva

Pública

Pública

E7

Carrer de Mossèn Baldiri Reixach, carrer del Vuit de Març

urbà

62 EQUIPAMENT UP7

Reserva

Pública

Pública

E7

Costat oest del IES Pla de l'Estany

urbà

63 Equipament LES SAQUES

Reserva

E7

Carrer de Pere Alsius, carrer del Carrilet

urbà

64 Escola de Natura

Social

Pública

Privada

E4

Passeig de la Draga, num 5

urbà

65 Casal Sant Pere. Ateneu Obert de la Dona

Social

Pública

Pública

E4

C/ Maria Montessori, s/n

urbà
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