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1

Introducció

A la Declaració d’Objectius de l’Agenda 21 Local de Girona es manifesta que :
El territori desborda sempre el marc administratiu i el creixement de les àrees urbanes
es produeix sovint amb independència de les limitacions de caràcter administratiu.
Aquestes, però, poden passar de ser un instrument de canalització d’energies a un
obstacle per al seu desenvolupament. Quan apareix aquesta contradicció cal adequar
a la nova realitat territorial present i futura una nova realitat administrativa.
El creixement de l’àrea urbana de Girona, avui ben definit en les seves tendències i
orientacions territorials, pot evolucionar cap a l’ordre i l’equilibri o el col·lapse. La
diagnosi de l’actual situació aporta informació tant dels aspectes positius de les grans
potencialitats com dels riscos i els obstacles que les podrien limitar o avortar. En
aquest sentit qualsevol planificació haurà de tenir en compte les capacitats màximes
de càrrega i una visió ecològica global del territori.
Cal, doncs, una actitud política de concert i acord i una orientació legislativa de creació
de nous instruments per a la gestió eficaç i sostenible d’un territori nou nascut de
moltes peces, fins ara amb tendència a un model autosuficient i a partir d’ara amb una
tendència irreversible a integrar-se i soldar-se.
En aquest sentit, la Declaració d’Objectius per a l’Agenda 21 Local de Girona recull els
següents elements clau per a l’objectiu 2, de planificació territorial i administrativa:
•
•
•
•
•

Crear un àmbit de planificació territorial per al conjunt de l’àrea urbana.
Impulsar un pla integral de mobilitat i definir un model de xarxa viària que abasti les
necessitats de tota l’àrea urbana i la connexió d’aquesta amb tot el sistema català de
ciutats.
Promoure un model d’infrastructures (viàries, ferroviàries, aeroportuàries i de comunicació
en general …) i equipaments que respongui a les necessitats i a l’equilibri de la nova
realitat territorial, urbana i social.
Garantir un creixement equilibrat i sostenible orientat per la solidaritat entre municipis i
l’impuls d’un model territorial policèntric.
Crear òrgans de gestió mancomunada de tots aquells serveis que es puguin gestionar de
forma integrada.

En el procés d’elaboració de l’Agenda 21 Local de Girona, tal i com es detallen en la
Declaració d’Objectius de l’Agenda 21 Local de Girona, l’Ajuntament de Girona es
responsabilitza de preparar i recollir la documentació necessària per tal que es conegui
la situació actual del municipi respecte a la sostenibilitat dels objectius esmentats.
L’Ajuntament, recollint la proposta del Consell Municipal de Sostenibiltat en sessió de
febrer de 2002, ha decidit presentar a l’avaluació d’experts tècnics externs a
l’Ajuntament el conjunt de dades en relació a la planificació territorial i administrativa
que estan a disposició de l’Ajuntament de Girona. El document que es presenta a
continuació s’inscriu en aquest procés, i és el resultat del recull de dades realitzada
des de la secretaria tècnica de l’Agenda 21 Local en base a la informació de què
disposa l’Ajuntament de Girona.
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2 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
2.1
El Pla Territorial General de Catalunya
El referent bàsic del planejament territorial a Catalunya és el Pla Territorial General de
Catalunya (PTGC) que va realitzar el Govern de la Generalitat per mandat del
Parlament de l’any 1983 i que va se aprovat a l’any 1995. Les funcions bàsiques del
PTGC són definir els objectius d’equilibri territorial a Catalunya, i potenciar la creació
d’entorns favorables per a l’activitat econòmica i la qualitat de vida en els diferents
àmbits territorials. El PTGC estableix sis grans àmbits en el conjunt del territori: l’Àrea
Metropolitana, les Comarques gironines , el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre,
les Comarques Centrals i Ponent. Posteriorment, la Llei 24/2001, de 31 de desembre,
modifica l'article 2 de la Llei 1/1995 sobre el Pla Territorial General de Catalunya i
reconeix l'Alt Pirineu i l'Aran com a una setena àrea funcional de planificació.
El PTGC preveu per a Girona un paper important com un dels focus de
desenvolupament territorial fora de l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona, i com
a estructurador de bona part del territori Nord-Oriental (Comarques gironines) de
Catalunya. Dins d’aquest àmbit el PTGC estableix un sistema urbà gironí (GironaCassà de la Selva) a l’entorn del qual s’hi consoliden un seguit d’altres centres
urbans, com són els de Figueres, Banyoles i la Costa del Baix Empordà (de Palafrugell
fins a Sant Feliu de Guíxols). També estableix una àrea “ròtula” respecte a
l’aglomeració metropolitana de Barcelona a l’entorn de la Tordera.
El PTGC defineix també les Àrees Bàsiques Territorials (ABT) com l’àrea base per a la
dotació d’equipaments. Les ABT no coincideixen ni amb els sistemes urbans ni amb
les comarques. L’ABT de Girona està formada pels municipis de Girona, Quart,
Fornells, Vilablareix i Aiguaviva; i entra sovint en contradicció amb el model de
planificació territorial per al conjunt de l’àrea urbana.
En resum, el PTGC situa el municipi de Girona en el centre d’un sistema urbà que
actua d’estructurar d’un àmbit , el de les Comarques gironines, que presenta unes
importants expectatives de desenvolupament i amb una funció important de reequilibri
territorial global de Catalunya. En aquests últims anys, s’ha consolidat la tendència de
pèrdua de pes demogràfic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mentre que les
Comarques gironines i el Camp de Tarragona guanyen habitants, i les Terres de
l’Ebre, les Comarques Centrals i Ponent tendeixen a l’estancament.
Els Plans territorials parcials.
A l’àmbit de Comarques gironines, igual que la resta d’àmbits del PTGC, els correspon
un pla territorial parcial. Els plans territorials parcials són, dintre dels objectius del Pla
Territorial de Catalunya, l’eina fonamental per al desenvolupament adaptat a la realitat
social, econòmica i geogràfica de cada àmbit. Els Plans territorials parcials també han
de servir per adaptar els objectius del PTGC a les transformacions socials i
econòmiques del conjunt del territori. Actualment, pel que fa als plans territorial
parcials, n’hi ha un d’aprovat (Terres de l’Ebre) i quatre en redacció (Comarques
centrals, Àmbit Metropolità, Plana de Lleida, i Alt Pirineu i Aran). En els dos àmbits
restants (Comarques gironines i Camp de Tarragona) s’han iniciat els treballs i estudis
previs, però no hi ha cap calendari ni cap data prevista per a iniciar-ne la redacció.
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El Govern de la Generalitat ha mantingut que els nous plans territorials donaran una
importància rellevant als aspectes relacionats amb la societat del coneixement, que
incorporaran l’avaluació ambiental estratègica –recentment aprovada per una directiva
de la Unió Europea- i els criteris del Conveni Europeu del Paisatge.
Entre els objectius prioritaris que persegueix un pla territorial parcial s’hi troben
aspectes diversos:
§
§

§
§

Completar la xarxa viària i millorar-ne la qualitat. Buscar l’increment qualitatiu i
quantitatiu per optimitzar les connexions a l’interior de Catalunya.
Promoció de les xarxes ferroviàries, ja sigui d’alta velocitat com de tipus
convencional, perquè els serveis de llarg recorregut, regionals i de rodalies en
surtin beneficiats i augmenti la connexió de Catalunya a nivell interior, amb la
península i amb la resta d’Europa.
Completar la xarxa d’equipaments comarcals i supracomarcals per augmentar la
qualitat de vida dels ciutadans.
Completar la protecció dels anomenats sòls lliures: espais naturals, amb protecció
especial; sòl amb funció ambiental, territorial o de seguretat, amb protecció
funcional; i sòls amb valor natural, que reben protecció preventiva.

També és funció dels plans territorials parcials, segons el PTGC, el establir la
coordinació del planejament municipal dels sistemes urbans.
Els plans territorials sectorials
A banda dels plans territorials parcials, el Pla Territorial General de Catalunya també
inclou el desenvolupament sectorial, amb la finalitat d’ordenar el desenvolupament
d’una activitat determinada en el conjunt del territori català com a àmbit d’actuació únic
i unitari. Ara per ara, dels plans vigents, en elaboració o en tramitació, o en revisió, i
per poder mesurar l’àmbit global d’actuació, es poden destacar els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El pla d’espais d’interès natural
El pla de carreteres
El pla d’aeroports
El programa director d’heliports permanents
El pla hidrològic de les conques internes
El pla de sanejament d’aigües residuals
Els plans de defensa contra avingudes
El pla de l’energia a l’horitzó 2010
El pla estratègic Catalunya en xarxa
El programa general de residus, que inclou programes específics de gestió de
residus industrials, de residus municipals, de residus de la construcció i de
dejeccions ramaderes
• El pla territorials d’equipament comercials
• El pla territorial d’equipaments esportius
• El pla de ports
• El pla de transports de viatgers
A la pàgina web http://www.gencat.net/nova_administracio/cat21/plans.htm es pot
consultar el recull dels diferents plans sectorials i altres planificacions estratègiques
elaborades pels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, i un resum
dels objectius que es plantegen. Pel que fa als plans territorials sectorials que
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afecten de manera particular i concreta al municipi de Girona, es detallen a
l’apartat 2.3.
2.2

El planejament urbanístic a l’àrea urbana de Girona (el context
supramunicipal)

La necessitat d’adequar el planejament urbanístic a una escala supramunicipal és
generalment reconeguda per tothom però la realitat és que hi ha grans dificultats per
aconseguir-ho. En l’actualitat no existeix un marc estable ni cap instrument per la
planificació territorial de l’àrea urbana a nivell supramunicipal. La nova llei d’Urbanisme
(Llei 2/2002 de 14 de març) estableix la figura del Pla Director Urbanístic, al que
correspon, de conformitat amb el planejament territorial, establir les directrius per a
coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal. El Pla Director
Urbanístic també estableix determinacions sobre el desenvolupament urbanístic
sostenible, la mobilitat de les persones i mercaderies i el transport públic; mesures de
protecció del sòl no urbanitzable; i la concreció de les grans infrastructures.
L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels Plans Directors Urbanístics correspon,
en principi, a la Comissió Territorial d’Urbanisme i els Ajuntaments han d’ésser
consultats abans de l’aprovació inicial, per un termini d’un mes, respecte als objectius i
els propòsits generals de la iniciativa. En aquests moments, l’Ajuntament de Girona no
té constància que hi hagi cap calendari per a la realització d’un Pla Director Urbanístic
de l’àrea metropolitana de Girona.
El darrer planejament supramunicipal per a Girona i els municipis de seu entorn
immediat van ser les Normes Subsidiàries de 1981, que es va redactar per substituir
transitòriament el Pla General d’àmbit comarcal de 1971 que va ser anul·lat per una
sentència del Tribunal Suprem. Aquestes Normes Subsidiàries cobrien els municipis
de Girona, Salt, Sarrià de Ter (aquests dos darrers es trobaven annexionats a Girona
en aquells moments), Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Fornells de la Selva, Quart i
Vilablareix. Des d’aquell moment, i davant les dificultats i transitorietat que aquestes
Normes comportaven el planejament es va desagregar.
Actualment, la situació del planejament dels municipis de l’entorn de Girona es troba
reflectit en la taula 1.
Taula 1. Situació del planejament a l’àrea urbana de Girona. (31 desembre 2002) [NS =
Normes subsidiàries de tipus b; PG Pla General d’Ordenació Municipal; rev.= revisat]
MUNICIPI
Extensió
Sòl Urbà
Urbanitzable
No
Planejament
(Ha)
(Ha)
(Ha)
Urbanitzable
(Ha)
Aiguaviva
1.391
20 ( 1,4%)
43 ( 3,1%) 1.328 (95,4%) NS 1991
Bescanó
3.673
122 ( 3,3%)
192 ( 5,2%) 3.359 (91,5%) NS 1999
Celrà
2.014
94 ( 4,7%)
293 (14,5%) 1.627 (80,8%) PG rev 1999
Fornells
1.184
83 ( 7,0%)
103 ( 8,7%)
998 (84,3%) NS 1999
Girona
3.872
1.321 (34,1%)
92 ( 2,4%) 2.459 (63,5%) PG 2002
Llambilles
1.455
23 ( 1,6%)
13 ( 0,9%) 1.419 (97,5%) (NS 1986)
Quart
3.744
31 ( 0,8%)
55 ( 1,5%) 3.658 (97,7%) NS 1994
Riudellots
1.338
47 ( 3,5%)
121 ( 9,0%) 1.170 (87,5%) NS 1999
Salt
639
162 (25,4%)
69 (10,8%)
408 (63,8%) PG 2002
Sant Gregori
4.917
87 ( 1,8%)
50 ( 1,0%) 4.780 (97,2%) NS 1988
St. Julià
1.812
134 ( 7,4%)
44 ( 2,4%) 1.634 (90,2%) NS 1995
Sarrià de Ter
416
104 (25,0%)
43 (10,3%)
269 (64,7%) NS 1988
Vilablareix
606
69 (11,4%)
81 (13,4%)
456 (75,2%) NS 1994
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la DPTOP, i el Col·legi d’Arquitectes.
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En l’actualitat, si bé no hi ha una planificació conjunta del territori, si que hi ha una
coordinació bilateral i acords puntuals entre Ajuntaments per resoldre les zones
frontera, les grans infrastructures i realitzar alguns projectes de planificació conjunta.
Els diferents Plans Generals d’Ordenació Urbana dels municipis de Girona, Quart,
Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix s’han pactat i dialogat entre els Ajuntaments per tal de
trobar solucions conjuntes i pactar el desenvolupament de les zones frontera comunes,
i també per vigilar que les grans infrastructures tinguin sentit i continuïtat. En aquest
sentit hi ha hagut un intercanvi continuat d’informació i els punts de connexió s’han
anat resolent tècnicament en negociacions bilaterals. Cal significar aquí l’existència de
la Mancomunitat intermunicipal de Girona, Salt i Vilablareix, creada amb la finalitat de
desenvolupar el planejament conjunt dels terrenys frontera entre els municipis que en
formen part. La Mancomunitat ha aprovat inicialment el Pla Parcial Urbanístic del
sector Vilablareix.
Així mateix, des dels serveis d’urbanisme de la Generalitat es centralitzen les dades i
cartografies del planejament dels diferents municipis i es posen a disposició dels
diferents Ajuntaments.
Des de l’Ajuntament de Girona s’han mantingut contactes amb l’Ajuntament de Salt en
relació a diferents aspectes del planejament. Així s’ha col·laborat per a l’elaboració
dels estudis preliminars al Pla Especial de les Hortes de Girona i Salt (Hortes de Santa
Eugènia), pel desenvolupament de la frontissa de Santa Eugènia, i s’ha fet el
planejament coordinat del sector de Mas Massó. En aquest darrer cas ambdós
municipis han tramitat de manera paral·lela i coordinada els Plans Parcials Urbanístics
dels respectius trams en el sector, i en aquests moments s’està elaborant el projecte
d’urbanització del sector, per la qual cosa s’està negociant un conveni entre els dos
Ajuntaments. Aquesta coordinació inclou l’execució del vial sud que unirà el municipi
de Girona amb el futur parc hospitalari Martí i Julià.
Amb l’Ajuntament de Quart s’ha negociat el desenvolupament dels sectors de Montilivi
i la Creueta, així com les nous accessos de vialitat en aquella zona.
Des de diferents àmbits es constata la necessitat de potenciar la cooperació en aquest
aspecte però s’avança lentament per la manca d’un marc estable que serveixi de
referent. En les conclusions de l’estudi de Josep Oliver (2000) sobre l’àrea urbana de
Girona, es defensa que s’hauria d’intentar una programació territorial conjunta, al
voltant de tres eixos: els usos del sòl i la seva fragmentació; un sistema de transport
públic que vertebri; i el paper de les infrastructures viàries.
El Pla General d’Ordenació Urbana de Girona preveu la reserva d’espais per a
equipaments més enllà de les necessitats pròpies de la ciutat de Girona i té en compte
les necessitats d’espai per a equipament universitaris, administratius, culturals i
sanitaris com a conseqüència del factor centralitat o capitalitat. També, i pel que
respecte a la continuïtat des espais naturals i el paisatge, el plànol de connectivitat
entre espais lliures de la memòria del Pla General de Girona té en compte tant la
necessitat de connexió i continuïtat dels espais verds del municipi de Girona entre ells,
com la connexió d’aquests amb els grans espais verds pròxims al municipi.
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2.3

Plans sectorials que afecten al municipi de Girona

2.3.1 Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)
El PEIN és un instrument de planificació territorial, amb categoria de pla territorial
sectorial, i això significa que les seves disposicions normatives són d'obligatori
compliment per a les administracions públiques de la mateixa manera que per als
particulars. El Pla d'espais d'interès natural va ser aprovat per l'Acord del Consell de
Govern de 14 de desembre de 1992, mitjançant el Decret 328/1992, de 14 de
desembre, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 1714, d'1 de març
de 1993). A la pàgina http://www.gencat.es/mediamb/pn/cpein.htm hi ha informació
sobre el Pla d’Espais d’Interès Natural.
El Pla protegeix un total de 28.813,0 Ha del massís de Les Gavarres que inclouen 20
municipis diferents. Aquest espai cobreix una superfície de 1.632,5 Ha dins del sector
nord-est del terme municipal de Girona i que representa el 42% del total de la
superfície del municipi.
El Pla estableix un conjunt de normes de protecció comunes que s'apliquen a tots els
espais del PEIN. Aquest contingut normatiu inclou limitacions severes en el règim
urbanístic, i en la regulació d’usos i activitats. Altrament, la Llei encomana també al Pla
d'analitzar en cada espai les causes de possible degradació i establir les actuacions
preventives necessàries, les quals han de complementar el règim general de protecció
del Pla. Aquest Pla Especial de Protecció de les Gavarres està encara pendent de
realització.
Actualment l’Ajuntament de Girona forma part del Consorci de Les Gavarres que,
format pels 20 ajuntaments, els consells comarcals del Gironès i el Baix Empordà i la
Diputació de Girona, té com a objectiu la preservació i revalorització del massís. El
consorci ha promogut l’estudi amb la descripció de l’espai dins del MARC
ESTRATÈGIC PER A LA PROTECCIÓ DE L’ESPAI D’INTERÈS DE LES GAVARRES.
2.3.2 Planificació de l’aigua
La planificació de l'entorn hídric a Catalunya es marca uns objectius a assolir en un
període de 10 i 20 anys, i basant-se en la normativa continguda en l'Edicte de 16 de
març de 1999, publicat al DOGC de 25 del 5 de 1999, pel qual es fa públic el text que
recull les determinacions de contingut normatiu del Pla Hidrològic de les conques
internes de Catalunya
El Pla Hidrològic de les Conques Internes de Catalunya, aprovat pel Reial Decret
1664/1998, de 24 de juliol, pel qual s'aproven els plans hidrològics de conca (BOE
núm 191, d'11 d'agost de 1998), es recolza sobre unes bases tècniques. Descriu l'estat
hidrològic a 1992 i preveu les situacions a 2002 i 2012 com a primer i segon horitzó. El
Pla Hidrològic inclou el Pla de Sanejament que, amb la mateixa filosofia, descriu una
qualitat dels rius en origen (1990) i marca uns objectius per a la finalització del Pla.
Tenint en compte la Directiva 2000/60/CE de 23 d'octubre de 2000, per la qual
s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, es
considera la validesa de l'actual Pla Hidrològic i es proposa una actualització i revisió
que la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua anomena
Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.
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El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya prendrà el relleu del fins
ara Pla Hidrològic de les Conques Internes. El seu contingut està definit per la Llei
6/1999, que des del moment de la seva aprovació dóna forma legal als aspectes
considerats en la Directiva Marc.
El Pla de Sanejament, aprovat el juny de 1996, marca les directius per al sanejament
d'aigües residuals orientades a preveure la contaminació d'aigües superficials,
subterrànies i marines posant especial èmfasi a la prevenció en origen, i també a
restituir el caràcter potable i natural de les aigües subterrànies i superficials. L'objectiu
principal és aconseguir un nivell de qualitat de l'aigua que asseguri els usos definits al
Pla, abans del 31/12/2005. El Pla de Sanejament es desenvolupa en els següents
programes:
• Aigües residuals urbanes (PSARU I, PSARU 2002)
• Tractament de fangs de depuradores d'aigües residuals urbanes
• Aigües residuals industrials (PSARI)
• Aigües residuals d’origen ramader
• Aigües residuals d’origen agrícola
Dins el Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2002) es preveu
millorar el sistema de sanejament de Girona, amb l’ampliació de l’Estació Depuradora
d’aigües Residuals (EDAR) de Campdorà, i amb la construcció de col·lectors en alta
per al sanejament de Fornells de la Selva, a executar de forma immediata. La primera
d’aquestes actuacions té una valoració de 10.920475 € (iva exclòs). El PSARU 2002
també preveu la connexió dels nuclis de Sant Julià de Ramis (Can Darné) i de Fornells
de la Selva al sistema de sanejament de Girona.
2.3.3

Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya

El Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) és
l’instrument jurídic i tècnic mitjançant el qual el Govern de la Generalitat planifica les
actuacions adreçades a dotar Catalunya dels equipaments necessaris per facilitar a
tots els ciutadans la pràctica fisicoesportiva, ja sigui per formació, manteniment, lleure
o competició. Les necessitats establertes pel PIEC no tenen caràcter restrictiu i
estableixen només una dotació bàsica. Correspon a cada Ajuntament concretar les
seves necessitats i dèficits mitjançant un Mapa d’instal·lacions esportives del municipi.
Segons el PIEC (Juliol de 2001) a l’àrea bàsica de Girona (Girona, Vilablareix i
Aiguaviva) té unes necessitats bàsiques d’una pista doble poliesportiva, 14 pistes
triples poliesportives, 7 pavellons triples poliesportius, 12 sales esportives de tipus 3 i 6
camps triple poliesportius. En el conjunt de l’agrupació de Girona (que correspon a la
comarca del Gironès excepte els municipis de Salt, Bescanó, Llagostera, Cassà de la
Selva, Llambilles, Campllong i Sant Andreu de Salou) hi ha la necessitat de 4 piscines
cobertes i 2 camps d’atletisme de 400m i 8 carrils.
2.3.4 Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials (PTSEC).
El PTSEC és l'instrument per a ordenar la localització de les implantacions comercials
subjectes a llicència comercial a fi d'assolir un nivell d'equipament comercial equilibrat
entre les diferents formes de distribució i satisfer les necessitats de compra dels
consumidors. El PTSEC 2001-2004 va entrar en vigor el 2 d'agost de 2001, després
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que l'aprovés el Govern de la Generalitat el 24 de juliol de 2001. El Pla territorial
sectorial d'equipaments comercials s'ha de revisar cada quatre anys.
Les conseqüències del PTSEC sobre el municipi de Girona, i en el conjunt de la
comarca, és la limitació a l’obertura de noves grans superfícies comercials.
2.3.5 Pla de transport de viatgers (PTV).
El Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (desembre de 2002) és un pla director
que defineix les directrius i les accions que articularan la política de transport públic
col·lectiu del Govern de la Generalitat fins el 2005, i és una figura de planejament
territorial sectorial. Pel que fa a la ciutat de Girona, aquestes són les principals
propostes i ofertes del PTV:
El PTV preveu per a l’horitzó de l’any 2005 l’establiment d’un servei ferroviàri de
connexions regionals sobre la xarxa d’altes prestacions del tren d’alta velocitat (TAV).
Aquest servei preveu l’establiment d’una oferta bàsica de 18 trens diaris per sentit en
el trajecte Barcelona–Girona-Figueres. El trajecte directe Barcelona-Girona tindria una
duració de 27 minuts, i el trajecte Girona-Figueres una duració de 14 minuts. Així
mateix, el PTV també preveu la reforma de les connexions ferroviàries convencionals
per crear un servei de rodalies a l’entorn de Girona (Portbou-Girona centre-SilsMaçanet) que actués com a servei d’aportació als trens d’altes prestacions. Aquests
serveis haurien de definir un nou esquema ferroviari de rodalies a l’entorn de Girona,
amb freqüències horàries i amb intervals de 30 minuts en hora punta.
Pel que fa a l’oferta de serveis regulars de transport interurbà per carretera, el PTV
preveu l’establiment de les línies de Girona-Sant Gregori-Sant Aniol de Finestres
(actualment ja en funcionament) i de Fornells de la Selva-Girona. Així mateix, el PTV
preveu que tots el serveis de transport interurbà de Girona afluents a l’estació
d’autobusos tinguin horaris de sortida i d’arribada coordinats amb els dels serveis
ferroviaris regionals. També planteja la necessitat de crear un marc de col·laboració
entre les empreses prestadores de serveis de transport urbà i interurbà
Dins del seu programa d’intercanviadors, el PTV preveu una inversió de 4.207 mil
euros per a un intercanviador a Girona associat a la remodelació de l’estació actual
per ubicar la nova estació del TAV i de rodalies de Girona.
En l’horitzó 2005 el PTV proposa l’establiment d’un sistema tarifari integrat a l’àrea
metropolitana de Barcelona mitjançant la constitució d’un Consorci que incorpori a
totes les administracions i agents de transport implicats. També preveu utilitzar la
tecnologia de validació i venda basada en targeta xip sense contacte com a tecnologia
base des sistemes tarifaris integrats.
2.3.6

El Pla de l’energia a Catalunya a l’horitzó de l’any 2010

El Pla de l'Energia analitza el conjunt dels diferents aspectes lligats a l'àmbit energètic
a Catalunya, a més de presentar les propostes de política energètica de la Generalitat
de Catalunya per als propers anys. Les actuacions que proposa el Pla tenen com a
punt de partida la situació actual de les infrastructures catalanes i les necessitats
energètiques de futur, tenint en compte el desenvolupament econòmic i la millora dels
estàndards de qualitat de vida dels ciutadans.
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Els objectius generals del Pla són: Impulsar les energies renovables; Impulsar recerca
energètica; Defensar els consumidors; Millorar les infrastructures energètiques; Millora
de l'eficiència i diversificació energètica; Aplicar l'avaluació ambiental estratègica al
pla.
En el context concret de la ciutat de Girona, el Pla preveu la realització d'un estudi
tècnic i econòmic per avaluar l'impacte de les línies elèctriques d'alta i mitjana tensió, i
fer propostes de millores i sistemes de finançament que facin viables l'eliminació de la
incidència d'aquestes línies en zones urbanes.
2.3.7

El Mapa de Lectura pública de Catalunya.

La Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, determina la
unificació de les xarxes bibliotecàries dependents de les diverses administracions en
un sol Sistema de Lectura Pública, tot distribuint les responsabilitats de gestió entre les
diferents administracions, i regulant les serveis de suport que han de garantir
l’assistència i la cooperació ales biblioteques del Sistema de Lectura Pública. D’acord
amb la Llei 4/1993, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya elabora
el Mapa de Lectura Pública que estableix el tipus de serveis que correspon a cada
població. El mapa a més senyala les condicions i característiques idònies dels
diferents tipus de centres (superfície, personal, nombre de volums, nombre de places
de lectura, terminals d’ordinadors,...). Pel que fa al municipi de Girona, el mapa de
lectura pública assenyala com a mínim desitjable, l’existència d’un total de 4
biblioteques públiques. D’aquestes quatre, una ha de fer les funcions de biblioteca
central urbana i les altres tres serien biblioteques filials de mida més reduïda. La
biblioteca central urbana correspon a Girona amb la biblioteca provincial estatal
ubicada a la Casa de Cultura Tomàs de Lorenzana. Les biblioteques filials
correspondrien a les tres biblioteques de la xarxa de biblioteques municipal: la
Biblioteca Ernest Lluch, la biblioteca Salvador Allende, i la biblioteca de Taialà.
Actualment, el mapa de lectura pública està en procés de revisió i d’actualització per
part del col·legi de bibliotecaris.
2.3.8 Els Plans de Salut Pública
El Pla de Salut de Catalunya és l’instrument de planificació estratègica per a la salut
del Departament de Sanitat i Seguretat Social, i que, a partir de la situació de salut de
la població i els factors que la condicionen, explicita en forma d’objectius quines han
de ser les accions que cal endegar per millorar l’estat de salut de les persones, tant
des del sector sanitari com des d’altres sectors, i quina és la manera més adequada de
distribuir els recursos disponibles. La elaboració del Pla de salut de Catalunya és un
mandat de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, aprovada pel Parlament de
Catalunya el juliol de 1990. Els Plans de Salut tenen un període de vigència de tres
anys. El darrer Pla de Salut publicat és el del Pla de Salut de Catalunya 2002-2005, i
que posa especial èmfasi en les malalties cardiovasculars, el càncer, els trastorns
mentals i l’envelliment. El Pla de Salut de Catalunya es complementa amb els diferents
Plans de Salut de les regions sanitàries que estableix les principals línies d'actuació
sanitària dins l'àmbit de la regió sanitària d'acord amb els objectius del Pla de Salut de
Catalunya i en base a les característiques pròpies del territori.
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Si bé aquests plans tenen com a eix principal l’activitat assistencial de la salut (xarxa
d’hospitals i centres d’atenció primària ), també, i cada cop amb major mesura, donen
indicacions sobre les polítiques i actuacions a realitzar per la promoció de la salut i la
protecció de la salut que són de competència municipal. En aquest sentit la
recentment aprovada Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut explicita els
serveis mínims municipals en matèria de protecció de la salut com l’educació sanitària
per la protecció de la salut; la gestió del riscs per a la salut derivats per a) la
contaminació del medi; b) a les aigües de consum públic; c) en els equipaments
públics i indrets habitats , incloses piscines; d) dels productes alimentaris en les
activitats de comerç minorista; e) dels animals domèstics, peridomèstics i plagues; i la
policia sanitària mortuòria. Per al desenvolupament d’aquestes competències
l’Ajuntament podrà subscriure convenis d’acord amb l’Agencia de Protecció de la
Salut.
Així, les disposicions dels Plans de Salut en relació a la protecció de la salut afecten
als serveis municipals de Girona de control d’aigües, d’inspeccions sanitàries
relacionades amb plagues i animals domèstics, i també d’aliments, servei de recollida
d’animals domèstics, control de rosegadors i insectes en espais públics, ... i també
afecten al municipi de Girona en els temes relatius a la promoció de la salut (polítiques
de prevenció de l’obesitat, d’educació sexual, i educació sobre drogues).
2.3.9 Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (2001-2006)
El programa de gestió dels residus municipals a Catalunya (PROGREMIC) aprovat
per la Junta de Residus el 13 de novembre de 2001 té com a marc referencial la
Llei 6/1993 reguladora dels residus El programa de gestió, que es pot consultar a
la pàgina web: www.junres.gencat.net/junta/publicacions/pdf/progremic_cat.pdf
jerarquitza la gestió de residus i estableix el conjunt d’actuacions i objectius a
assolir. Entre d’altres, estableix una sèrie d’objectius de valorització i recollida
selectiva a assolir en els propers anys (veure memòria de l’objectiu 9. Residus de
l’Agenda 21 Local de Girona) i també dedica una especial atenció als residus
d’origen comercial. El progremic també contempla una sèrie de consideracions
importants respecte a la disposició de residus en dipòsit controlat, per tal destinarhi només les fraccions residuals no susceptibles de valorització i que hagin estat
tractades prèviament. Entre les mesures per assolir aquests objectius, el progremic
detalla mesures normatives, actuacions d’infrastructures, actuacions de millora de
gestió, i actuacions de divulgació i comunicació. El programa contempla una
important inversió per a l’adaptació de les incineradores existents, i també
l’ampliació, el tractament de lixiviats i el tractament de gasos de l’abocador de
Solius.
Entre les mesures normatives previstes pel progremic cal tenir present les
recentment aprovades Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei
6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, i Llei 16/2003, de 13 de juny, de
finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la
deposició de residus, que estableix un cànon que grava els residus dipositats en
abocadors.
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2.4

Pla de Protecció Civil Municipal

2.4.1

El Pla d’Emergència Municipal

El Pla d’Emergència de Girona s’ha elaborat seguint el que disposa el Decret
210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i
l’homologació dels plans de protecció civil municipals. El Pla d’Emergència Municipal
(PEM) de Girona va aprovat per l'Ajuntament definitivament el 27 de juliol del 2000 i la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya el va homologar el 13 de desembre de 2000.
Estaran en vigència fins el 13 de desembre del 2004. El Pla d'emergències municipal
(PEM) de Girona, és un pla genèric, no es refereix a cap risc especial o específic, i es
compon del següents volums:
VOLUM I
• DOCUMENT BÀSIC
• PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DEL PEM
VOLUM II
• MANUAL D’ACTUACIÓ BÀSIC
VOLUM III
• MANUAL D’ACTUACIÓ DE NEVADES I GLAÇADES
VOLUM IV
• ANNEXOS GENERALS.
- ANNEX 1. MITJANS I RECURSOS MUNICIPALS
- ANNEX 2. DIRECTORI TELEFÒNIC
- ANNEX 3. CARTOGRAFIA BÀSICA
En el Document Bàsic del PEM es recull la normativa, s’explica l’organització municipal
de la protecció civil, les funcions i responsabilitat del municipi, i es fa una determinació
del risc i vulnerabilitat del municipi en diferents aspectes (taula 2). El PEM inclou
també un manual d’actuació bàsic (volum II) i un manual d’actuació de nevades i
glaçades (volum III).
A l’anàlisi de riscs (taula 2) del PEM es determina l’índex de probabilitat (IP), l’índex de
danys previsibles (ID) i l’índex de risc (IR). L’índex de risc es l’aprovat per la Comissió
de Protecció Civil de Catalunya, que recomana l’elaboració d’un manual d’actuació per
als riscs amb un IR entre 6 i 8, i els determina com a necessaris per als riscs que
tenen un IR igual o superior a 10. A la taula 2 es recull també els manual d’actuació
(MA), els plans d’autoprotecció (PAU) i altres plans d’emergència existents en relació
als rics que afecten a la ciutat indicant l’entitat responsable de la seva aplicació.
D’acord amb el document bàsic del PEM al municipi de Girona s’hi localitzen tres tipus
de riscs especials, que per la seva naturalesa requereixen d’uns mètodes tècnics i
científics adequats per avaluar-los i tractar-los. Aquests són el risc d’inundació, el
transport de matèries perilloses i el risc d’incendi forestal. Els riscs d’inundació i
incendi forestal estan regulats pels plans d‘emergència d’àmbit superior INUNCAT i
INFOCAT respectivament. En ambdós casos el municipi de Girona es considerat de
risc alt i està obligat a tenir un manual d’actuació específic, que estan redactats,
aprovats i homologats i que es tracten en apartats següents. Pel que respecte al risc
de transport de matèries perilloses per carretera i ferrocarril, el pla d’àmbit superior, el
TRANSCAT, considera Girona com a municipi de risc moderat. Es preveu que en cas
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que el ferrocarril circuli soterrat per la ciutat, aquesta consideració canviï i la ciutat
passi a tenir un risc alt i sigui obligatori un manual d’actuació específic. .
El dia 13 de maig d'enguany el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla Especial
d'Emergències Sísmiques de Catalunya (SISMICAT), on consta que el municipi de
Girona ha d'elaborar el corresponent Manual d'Actuació municipal per fer front a una
emergència sísmica que es pugui produir en el seu territori, ja que en el mapa de
perillositat sísmica apareix amb una intensitat prevista igual o superior VII (escala
MSK) en un període de retorn associat de 500 anys.
Pel que fa a riscs específics, que són aquells riscs concrets que poden afectar al
municipi però que no són considerats riscs especials, el PEM determina els següents:
Risc de nevades/glaçades, incendis urbans al casc antic, accident de ferrocarril,
accidents de carretera, accident aeri, rics derivats de concentracions humanes,
explosions i deflagacions a instal·lacions de gas, benzineres i indústries i el trencament
de la presa de Susqueda. L’Ajuntament no està obligat a tenir manual d’actuació per
aquests riscs però els pot fer de forma voluntària. A la taula 2 es pot observar els
manuals d’actuació que afecten als rics específics esmentats. Hi ha plans d’actuació
municipals per als incendis al casc urbà, per les nevades i glaçades, pels accidents de
transport, i per el trencament de la presa de Susqueda. Els riscs derivats de
concentracions humanes han de ser tinguts en compte els Plans d’autoprotecció
(PAU) elaborats pels titulars de l’activitat.. El risc d’accidents de transports per
carretera es cobreix pel Manual d’Actuació municipal bàsic. Un accident ferroviari faria
activar el pla d'autoprotecció de la RENFE, i si hi hagués risc per a la població el
municipi activaria el PEM.
Finalment, segons la normativa actual, també són plans de protecció civil els plans
d’autoprotecció (PAU) dels diferents centres, instal·lacions, empreses i edificis d’ús
públic. Els plans d'autoprotecció preveuen les emergències que es puguin produir com
a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta enfront de les
situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar. Tanmateix,
la responsabilitat de l’Ajuntament sobre aquests plans es refereix als dels propis
centres, instal·lacions i edificis municipals, independentment de la de requerir o
informar sobre els PAU preceptius, segons la normativa vigent, per obtenir la llicència
municipal o l'autorització ambiental per l'obertura d'una activitat.
Taula 2. Taula de determinació i d’anàlisi de risc i vulnerabilitat municipal a Girona.
IP- Índex de probabilitat: 0-inexistent, 2-sense constància, 3-un cop cada diversos anys, 4-un
cop o més a l’any.
ID- Índex de danys previsibles: 0-sense danys, 1-petits danys materials, 2-petits danys o algun
afectat, 5-grans danys/nombrosos afectats, 10-grans danys/víctimes mortals.
IR- Índex de risc: 6-8 manual d’actuació recomanat, igual o més de 10- manual d’actuació
necessari. MA: Manual d’Actuació, PAU: Pla d’autoprotecció, PEI: Pla d’emergència interior.
(Font: PEM de Girona, 17/3/2000)
TIPUS DE RISC

IP

ID

IR MA, PAU i PEI
EXISTENTS

RESPONSABLE

CODI DESCRIPCIÓ DEL FENOMEN

1

INUNDACIONS

INUNCAT
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TIPUS DE RISC

IP

ID

IR MA, PAU i PEI
EXISTENTS

RESPONSABLE

30 MA Inundació

Ajuntament

CODI DESCRIPCIÓ DEL FENOMEN

1.1

Crescudes o avingudes (alt
risc, segons la Generalitat)

3

10

1.2

Acumulacions pluvials

3

2

6

1.3

Temporals

-

-

-

1.4

Trencament i/o obertura sobtada
de preses

2

10

2

ESLLAVISSAMENTS

2

5

3

ALLAUS

-

-

4

NEVADES

3

5

15 MA Nevades/glaçades

5

GELADES

3

5

15

6

VENTADES

4

1

4 MA Bàsic

7

PEDREGADES

4

1

4

8

SEQUERES

2

2

4

9

SISMES

-

-

-

10

VOLCANS erupcions i fenòmens

-

-

-

11

ESFONDRAMENTS

11.1 Fallada del terreny

2

2

4 MA Bàsic

Ajuntament

11.2 Esfondrament infrastructures,
construcció i edificis antics

3

10

30 PAU
MA Bàsic

Titular
Ajuntament

3

10

15 PAU

Titular

12

-

20 MA Embassament de
Susqueda

Ajuntament

10 MA Bàsic

Ajuntament

-

-

-

MA Bàsic
12.2 Industrials

12.3 Forestals (risc alt, segons la
Generalitat)

3

3

2

5

6 PAU

Ajuntament

Ajuntament

-

Ajuntament
Titulars

MA Bàsic

Ajuntament

15 INFOCAT

Generalitat

MA Incendis forestals

AGRESSIONS D'ORIGEN
INDUSTRIAL I MEDIAMBIENTAL

Ajuntament

No hi ha indústries d’alt
risc, segons cens de la
Generalitat

13.1 Contaminació
radiològica.(medicina)

2

2

4 PAU
MA Bàsic

13.2 Contaminació químic-biològica

2

2

4

13.3 Explosió-deflagració

2

2

4

3

5

14

-

INCENDIS

12.1 Urbans: EGAS i casc antic

13

-

Titulars
Ajuntament

RISC DEL TRANSPORT

14.1 Accident ferrocarril

15 RENFE
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TIPUS DE RISC

IP

ID

IR MA, PAU i PEI
EXISTENTS

RESPONSABLE

CODI DESCRIPCIÓ DEL FENOMEN

MA Bàsic
14.2 Accident carretera

3

2

6 PEI Autopista A-7, accessos

Ajuntament
ACESA
Ajuntament

MA Bàsic
14.3 Accident aeri

2

5

14.4 Accident marítim o fluvial

-

-

15

10 MA Bàsic
-

-

-

TRANSCAT

Generalitat

20 MA TRANSCAT

Ajuntament

RISC DEL TRANSPORT DE
MERCADERIES PERILLOSES

15.1 Accident ferrocarril (risc
moderat, segons la Generalitat)

2

10

15.2 Accident: carretera (risc
moderat, segons la Generalitat)

2

15.3 Accident aeri (trans. Mat. perill.)

-

-

15.4 Accident marítim o fluvial

-

16.1 Contaminació bacteriològica

5

Ajuntament

PEI RENFE

RENFE

10 PEI ACESA

ACESA

MA TRANSCAT

Ajuntament

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.2 Intoxicacions alimentàries

3

2

6 PAU menjadors escolar,
restaurants de gran
capacitat, menjadors
d’indústries

Titulars

16.3 Epidèmies

-

-

-

-

-

16.4 Plagues

-

-

-

-

-

16.5 Intoxicació per fumigació, altres
intervencions agrícoles i de DDD
en locals públics

3

2

6 (control campanyes de
desratització)

17.1 Energètics (energia elèctrica)

3

5

15 PEI

Companyies

17.2 Aigua potable

3

5

15 MA Bàsic

Ajuntament

18.1 Macroconcerts

4

2

8 MA bàsic

Ajuntament

18.2 Fires St. Narcís, Devesa
Fires St. Narcís, “Barraques”
Exposició de Flors
Festes populars

4

5

18.3 Correfocs

4

2

16

17

18

RISC SANITARI

Ajuntament

RISC PER MANCA D'ABASTAMENT DE SERVEIS

CONCENTRACIONS HUMANES

20 PAU

Titulars

8
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TIPUS DE RISC

IP

ID

IR MA, PAU i PEI
EXISTENTS

4

2

8

RESPONSABLE

CODI DESCRIPCIÓ DEL FENOMEN

18.4 Activitats de pública concurrència obligades per la normativa

Font: Ajuntament de Girona. Pla d’Emergències municipal

2.4.2

Manual d’Actuació Bàsic.

El Manual d’Actuació Bàsic per a fer front a situacions crítiques i d’emergència
degudes a: esfondrament d’infrastructures, incendis urbans i industrials, explosions,
accidents en el transport per tren, carretera i aeri, manca d’abastament de serveis
essencials, etc. El seu contingut es regula pel que disposa el Decret 210/1999, de 27
de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació
dels plans de protecció civil municipals.
El Manual d’Actuació Bàsic també detalla l’estructura i organització del Pla
d’emergència Municipal. El principal responsable del PEM serà el Director del Pla, que
recau en la figura de l’alcaldessa o qui la substitueixi. El Comitè d’Emergència és
l’organisme que s’activa i reuneix quan es produeix un sinistre de certa magnitud al
municipi que requereixi l’adopció de mesures cautelars de prevenció o directament
d’actuació. El Comitè d’Emergència el composen: el Director del Pla, el gabinet d’informació i el consell assessor. El gabinet d’informació és l’òrgan que posa en
comunicació el Director del Pla amb els ciutadans a través dels mitjans de
comunicació social i altres. Els serveis i les institucions que intervenen en una situació
d'emergència s'agrupen en funció dels diferents àmbits de treball que aquelles
generen constituint grups actuants. D'aquesta manera el Pla preveu per a Girona la
creació dels següents grups: Grup d’intervenció, Grup sanitari, Grup logístic i d’acollida
i suport, Grup d’ordre, avisos i evacuació, i Grup especial del risc (si s’escau).
Així mateix, el Manual d’Actuació Bàsic detalla l’operativitat dels procediments
generals i i les fitxes d’actuaciió específiques per a cada circumstància. En el manual
es defineix el CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal) com el principal
centre de planificació i coordinació d’emergències, i es el lloc on se situen el Comitè
d'Emergència i les centrals de comunicacions. El manual determina com a centre de
comandament la sala de reunions de les dependències municipals de la Policia Local,
ja que compleix els requisits necessaris per aquesta funció: seguretat del lloc, bones
comunicacions, bona accessibilitat, servei permanent.
2.4.3

Manual d’Actuació de Nevades i Glaçades

L'any 2000, quan es va aprovar aquest manual, el risc de nevades i glaçades era un
risc específic, i per tant no era obligatori fer cap manual d’actuació. L'Ajuntament de
Girona va decidir fer però un manual d’actuació específic per situacions de nevada i
glaçada degut que aquest és un risc que es materialitza sovint a la ciutat. El Manual
d’Actuació de Nevades i Glaçades es troba en el Volum III del Pla d’Emergències
Municipals aprovat l’any 2000. El Manual d’actuació recull l’experiència del Pla
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Especial de Nevades de gener de 1995 de l’Ajuntament de Girona, i té en compte el
problemes que es derivarien pel perill de gelades per una baixada de les temperatures
en les àrees situades en cotes més elevades; per la situació de col·lapse general
derivat del moment del dia en el qual cau la nevada, que si es produeix durant el dia,
pot agafar d’imprevist la població, generant greus problemes (col·lapse circulatori,
retencions en determinats llocs, mobilitzacions de vehicles i persones a les carreteres,
etc.); per els talls o interrupció del subministrament elèctric, de la xarxa d’aigua, del
gas, del telèfon i de tots els serveis bàsics en general; i també els problemes de trànsit
(carreteres gelades i col·lapsades, mal funcionament de semàfors, arbres, torres i
cables elèctrics caiguts, etc.).
L'any 2002 el govern de la Generalitat va aprovar el Pla Especial per emergències per
nevades a Catalunya (NEUCAT). Aquest pla preveu que els municipis amb una
població de més de 20.000 habitants, o bé els que estiguin a una alçada superior de
400 metres, han d'elaborar obligatòriament el corresponent Manual d'Actuació. Així
doncs, el manual d'actuació específic que tenia l'Ajuntament de Girona per fer front a
aquest risc, es va incorporar automàticament al pla especial NEUCAT.
2.4.4

Manual d’Actuació per a Incendis Forestals

Posteriorment a la aprovació del PEM, des de l’Ajuntament de Girona es va redactar i
aprovar un Manual d'Actuació per a Incendis Forestals. El risc d’incendi forestal és un
risc especial al municipi. Hi ha a Catalunya un Pla de Protecció d'àmbit superior,
promogut i gestionat per la Generalitat de Catalunya, que és el INFOCAT. El municipi
de Girona, segons l’INFOCAT, presenta una situació de risc elevat i està obligat a tenir
Manual d’Actuació propi. El Manual d’Actuació per a Incendis Forestals de Girona va
ser aprovar definitivament per l'Ajuntament el dia 27 de setembre de 2002, i fou
homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 26 de març de 2003
El Manual d’Actuació recull les característiques de les masses forestals del municipi,
els camins que les creuen, i la distribució de punts d’aigua. En el Manual es recullen
les rutes d’avis i d’evacuació de la població en cas de perill, i en general els
procediments a seguir, tot dins del marc del Pla d’Emergències Municipal i l'INFOCAT.
També s’hi recullen les campanyes informatives a realitzar com a prevenció.
En aquests moments s’està elaborant un Pla de Protecció d’Incendis Forestals, en el
marc de l’Associació de Defensa Forestal (ADF) de Girona, de la qual l’Ajuntament de
Girona n’és soci.
2.4.5

Manual d’Actuació per a Inundacions

Des de l’Ajuntament de Girona també es va redactar i aprovar un Manual d'Actuació
per a Inundacions. El risc d’inundacions és també un risc especial al municipi. Hi ha a
Catalunya un Pla de Protecció d'àmbit superior, promogut i gestionat per la Generalitat
de Catalunya, que és el INUNCAT. Girona, segons el INUNCAT, és una ciutat de risc
elevat i està obligada a tenir Manual d’Actuació propi. El Manual d’Actuació per a
Inundacions de Girona va ser aprovar definitivament per l'Ajuntament el dia 30 de
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gener de 2003, i fou homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 26
de març de 2003.
El Manual d’Actuació, que se situa en el marc del Pla d’emergència municipal, recull la
informació existent sobre les inundacions històriques i documentades esdevingudes al
municipi des de l’any 1193 fins la darrera a l’any 1987. El manual recull les zones
d’afectació de les zones inundables, els punts conflictius i els punts negres del
municipi en relació al risc de pluges intenses, així com els elements vulnerables en cas
d’inundació.
El manual també detalla els sistemes d’avís a la població, perquè puguin posar en
pràctica les mesures d'autoprotecció com el confinament o l’evacuació, si bé la totes
les zones inundables tenen, inicialment, possibilitats d'evacuació a zones no
inundables o segures. El Manual posa especial èmfasi en els centres escolars,
guarderies, centres sanitaris i residències de gent gran que caldria avisar i ajudar a
evacuar en cas de perill. Entre les mesures de protecció de la població, es detallen els
diferents centres d’acollida i les rutes i mitjans d’evacuació per a cada sector de la
ciutat, el registre de persones que tindran necessitat d’ajudar en l’evacuació, el control
d’accessos durant el període d’evacuació. També es té en compte la seguretat de la
població que s’abasteix d’aigua a través de pous locals.
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3

ÒRGANS DE GESTIÓ SUPRAMUNICIPALS EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA URBANA.

En l’actualitat l’Ajuntament de Girona presta diferents serveis en règim de gestió
supramunicipal, de manera conjunta amb altres municipis de l’àrea urbana,
especialment amb Salt i Sarrià de Ter. Els serveis municipals, a Girona, que es
gestionen actualment amb una perspectiva supramunicipal són els següents:
Tractament de residus; depuració d’aigües residuals, manteniment de xarxa en alta i
inspecció activitats d’abocament a la xarxa; potabilització i distribució d’aigua potable
en alta i baixa; escorxador; control de plagues (DDD), control i recollida animals;
promoció de la salut; planificació familiar; patrulla d’auxili i de nit de la policia
municipal; servei de radar i atestats Aquests serveis es presten des de diferents
fórmules: mancomunitats, consorcis, societats municipals i mercantils d’àmbit
supramunicipal i convenis de col·laboració entre ens locals, i també cobreixen un àmbit
geogràfic diferent en cada cas.
La situació actual és de consolidació dels òrgans existents, i convé tenir present que
les característiques pròpies dels serveis permeten i justifiquen potenciar aquest règim
de prestació supramunicipal, amb les reordenacions i adaptacions que resultin
convenients.
3.1

El tractament d’aigües residuals i residus.

L’empresa IRSURSA (Servei Municipal d’Incineració de Residus Sòlids Urbans i
Industrials, S.A.) es va constituir a Girona el 29 de juliol de 1983. IRSURSA és una
societat mercantil municipal propietat dels ajuntaments de Girona (73% de les
accions), Salt (23% de les accions) i Sarrià de Ter (4% de les accions). A l’any 2002
l’empresa IRSURSA va absorbir la també empresa mercantil municipal DARGISA
(DARGISA (Depuració d’Aigües residuals del Sistema de Girona, S.A.) i en va assumir
les seves funcions. Des de llavors IRSURSA actua a través de dues àrees de negocis
diferenciades: tractament de residus, i gestió d’aigües residuals.
L’objecte social de l’àrea de tractament de residus d’IRSURSA és la prestació de
serveis relacionats amb l’eliminació dels residus sòlids urbans i industrials en la seva
acceptació més àmplia, i que s’expressen:
-

La incineració per la destrucció total o parcial dels RSU amb la protecció deguda al
medi ambient, així com la recollida selectiva de residus prèvia a la seva destrucció.
El reciclatge o eliminació per qualsevol sistema tècnicament possible de tot tipus
de residus.
L’aprofitament i venda de subproductes generats en el procés d’eliminació, inclòs
la generació d’energia elèctrica o qualsevol tipus d’aprofitament energètic.
El foment d’activitats relacionades amb el medi ambient i l’aprofitament de recursos
naturals i estalvi energètic, així com la col·laboració en les campanyes de
conscienciació ciutadana.

L’àmbit d’actuació de la Societat és el dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter, i
en el seu dia el de la mancomunitat que assumeixi aquestes competències.
L’empresa IRSURSA presta els serveis de recepció i incineració dels RSU provinents
dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter, així com residus assimilables als
municipals d’algunes empreses i establiments comercials de la zona. Així mateix,
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l’empresa envia als abocadors autoritzats els RSU que no són incinerables i gestiona
les escòries i cendres i ferralla resultant del procés. L’empresa també es
responsabilitzat del manteniments, les obres de conservació i millora de la Planta
Incineradora de Residus. Altres activitats que du a terme són la gestió dels serveis de
recollida selectiva de paper i cartró, vidre, i envasos lleugers en l’àmbit del terme
municipal de Girona.
Pel que fa a la gestió de les aigües residuals, l’Ajuntament de Girona com a
Administració Actuant i, a través de l’empresa municipal IRSURSA (àrea d’aigües
residuals), té delegades les tasques de gestió del Sistema de Sanejament de Girona
(Girona, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Aiguaviva, Vilablareix i part de
Fornells de la Selva). Aquesta gestió comprèn la xarxa de col·lectors d’alta i l’estació
depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Campdorà. Anteriorment, aquesta gestió
anava a càrrec de la societat DARGISA fins que a l’any 2002 aquesta va ser absorbida
per IRSURSA i tota la seva activitat va incorporar a l’àrea d’aigües residuals
d’IRSURSA.
Així, l’àrea d’aigües residuals d’IRSURSA (amb anterioritat DARGISA) té com
objecte, des de l’any 1987, de:

a

- L’explotació de la Planta Depuradora d’aigües residuals situada a Campdorà.
- L’explotació de la xarxa de col·lectors en alta del Sistema de Girona, la qual cosa
inclou el manteniment dels col·lectors, la gestió de la redacció dels projectes i la
realització d’obres noves, de reparació i de millora del Sistema. La xarxa de
col·lectors d’aigües residuals recull aigües residuals de Girona, Aiguaviva,
Vilablareix, Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, una part de Fornells de la
Selva, un polígon de Palol de Revardit i el polígon de Torre Mirona (entre Salt i
Bescanó).
- Inspecció i control d’abocaments d’origen industrial a la xarxa i al medi.
3.2

El servei d’abastament d’aigües potables.

La distribució d’aigua potable, d’acord amb la Llei 8/87, municipal i de règim local de
Catalunya, és una competència municipal. L’Ajuntament ha d’assegurar, al seu
municipi, el subministrament d’aigua en condicions sanitàries, amb independència de
la forma de prestació d’aquest servei, que pot ser a través del propi Ajuntament o a
través d’una entitat gestora del subministrament. En l’actualitat, el servei està gestionat
per AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A que es va constituir el 23
d’octubre de 1992 amb l’objecte de prestar els serveis de competència municipal
relacionats amb l’abastament i distribució d’aigua potable, així com el manteniment i
millora de la xarxa de clavegueram per aconseguir el cicle integral de l’aigua. Aquesta
societat està constituïda en règim de Societat Mercantil d’economia mixta i està
participada per:
Girona. S.A. (socis privats)

80%

Ajuntament de Girona
Ajuntament de Salt
Ajuntament de Sarrià de Ter

14%
4%
2%
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El contracte administratiu de prestació de serveis concertats amb els Ajuntaments de
Girona, Salt i Sarrià de Ter té vigència fins el 31 de desembre de l’any 2012. Aquesta
duració podrà ser prorrogada per vuit anys més. Expirat el termini de vigència de la
societat es revertiran als Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter tots els seus
actius i passius, així com les instal·lacions, bens i materials integrants del servei.
La companyia d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter es responsabilitza del
subministrament en baixa als municipis de Girona, Salt, Sarrià de Ter i també
subministra aigua en alta als municipis de Bescanó, Sant Julià de Ramis, Vilablareix i
al Consorci de la Costa Brava.
La companyia d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter subministra a l’Ajuntament de
Girona informació trimestral referent a l’evolució del nombre d’abonats, el balanç de
metres cúbics, la variació de la xarxa de distribució, les avaries detectades i les
reparacions efectuades. La informació està desglossada per municipis excepte el
balanç de metres cúbics, que fan referència a la totalitat del sistema de Girona. Per
conèixer amb més detall les característiques dels serveis d’abastament d’aigües
potables, us podeu remetre a la memòria de l’objectiu 7. Cicle de l’aigua de l’Agenda
21 Local de Girona o als diferents informes de la companyia.
3.3

Serveis de salut pública.

Determinats serveis de salut pública, en concret els referents al control de plagues i
animals, són realitzats per la brigada de l’Ajuntament de Girona de forma comuna per
els municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter. L’acceptació dels serveis i dels costos
assignats s’especifiquen a través de convenis bilaterals entre l’Ajuntament de Girona i
els Ajuntaments de Salt i de Sarrià de Ter.
Segons els convenis, la Brigada de Control de Plagues i Animals de l’Ajuntament de
Girona presta serveis de recollida d’animals domèstics, inspeccions sanitàries
relacionades amb el control de plagues i animals, i de control de rosegadors i insectes
dels espais i edificis públics municipals també en els municipis veïns de Salt i Sarrià de
Ter. En el municipi de Salt, a més, la brigada farà serveis de control de nidificació de
gavians i de desgatització.
Així mateix, segons el conveni amb l’Ajuntament de Sarrià de Ter, l’equip de promoció
de la Salut de l’Ajuntament de Girona oferirà educació sanitària (alimentació, drogues,
educació sexual) als diferents cursos de primària dels Centres d’Educació Infantil i
Primària del municipi; i el conjunt del municipi de Sarrià disposarà també dels serveis
del Centre d’Orientació i Planificació Familiar.

3.4

Serveis de la Policia Municipal.

Existeix un conveni entre l’Ajuntament de Girona i el de Sarrià de Ter, per el qual el
cos de Policia Municipal de Girona presta serveis de suport al municipi de Sarrià de
Ter. En concret, la Policia Municipal de Girona realitza els serveis de Patrulla d’Auxili i
de Patrulla de nit en ambdós municipis. També el servei del 092 és comú, i la Policia
Municipal de Girona realitza serveis de radar i atestats de forma periòdica en el terme
municipal de Sarrià de Ter.
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3.5

El transport públic de viatgers

A l’àrea urbana de Girona hi operen 9 línies regulars d’autobusos que ofereixen el
servei de transport públic urbà i que funcionen a l’entorn urbà de Girona, Salt, Sarrià
de Ter, Aiguaviva i Vilablareix. El servei està fraccionat en dues titularitats
compentencials. Una part de les línies és operada per l’empresa mixta municipal
Transports Municipals del Gironès S.A. (TMG), i la resta corresponen a l’empresa
Transportes Elèctricos Interurbanos S.A. (TEISA) que té la concessió del transport
interurbà de viatgers. Les dues companyies es gestionen de manera independent tot i
que hi ha contactes i col·laboració entre ambdues i es fa difusió del servei com si fos
una xarxa única. Així, TMG explota les línies L-1, L-2, L-5, L-7, L-8 i L-9 mentre que
TEISA explota les línies que enllacen amb Salt (L-3 i L-4), i Sarrià amb Vilarroja tot
creuant Girona (L-6). No hi ha en l’actualitat un acord d’unificació tarifària, però
existeix des de l’any 1998 una Tarjeta Multiviatge combinada. A la memòria de
l’objectiu 5. Accessibilitat i mobilitat urbana de l’agenda 21 Local de Girona es pot
consultar amb més detall els recorreguts i característiques del serveis de transport
urbà de viatgers. Les línies i els seus recorreguts es poden consultar a la pàgina web:
www.ajuntament.gi.
L’empresa mixta municipal Transports Municipals del Gironès S.A. (TMG) es va
constituir el 24 de desembre de 1988. L’Ajuntament de Girona rep anualment l’informe
de gestió de TMG on es detalla, entre altres, el nombre de viatgers, la recaptació i els
costos del servei. Des del seus inicis a l’any 1990, la recaptació per els serveis
prestats ha cobert només el 50-60% dels costos de funcionament de l’empresa
municipal de transport TMG, que depèn de les aportacions anuals de l’Ajuntament de
Girona , i en menor mesura dels Ajuntaments d’Aiguaviva, Vilablareix i Fornells de la
Selva amb qui l’empresa TMG té establerts convenis per tal de realitzar serveis en els
respectius municipis.
L’Ajuntament de Girona va acordar (Sessió Plenària del 6 de febrer de 2001) proposar
a la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques la creació d’una Autoritat de
Transport Metropolità que integri els municipis de l’àrea urbana de Girona a fi i efecte
de garantir la millora i racionalització de les línies, i explori la unificació de la gestió del
servei, en l’actualitat repartit en dues titularitats competencials.
3.6

El Sistema Metropolità de Teatres i Auditoris

El Sistema Metropolità de Teatres i Auditoris (SMTA) està format pel Teatre Municipal
de Girona (en aquests moments tancat per reformes), el Teatre de Sant Domènec,
L’auditori de La Mercè, la Sala La Planeta i el Teatre de Salt. El SMTA respon a un
acord per divulgar de manera conjunta l’oferta dels diferents centres, mantenir una
mateixa xarxa de venda d’entrades i oferir abonaments i descomptes conjunts, per tal
d’afavorir i fomentar l’assistència als espectacles. A la pàgina web
http://www.ajuntament.gi/web/teatre/index.php podeu trobar informació sobre l’oferta i
programació del conjunt del SMTA i els abonaments i descomptes que s’ofereixen.
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3.7

Escorxador.

La prestació del servei es realitza a través de l’empresa Escorxador del Gironès S.A.,
en règim de concessió administrativa, atorgada per resolució plenària de la
Mancomunitat en la sessió de 10 d’octubre de 1985 L’adjudicació realitzada ho era
per a la construcció de l’escorxador i subsegüent explotació del servei pel termini de
38 anys. Aquest termini ha estat ampliat fins el 10 d’octubre de 2035 amb motiu de la
necessitat d’inversions per millores en les instal·lacions assumides per la
concessionària.
Els terrenys on es troba situat l’escorxador (Pla d’Abastaments) son propietat de
l’Ajuntament de Girona, havent atorgat un dret de superfície a favor de la
Mancomunitat Intermunicipal del Gironès pel mateix termini de la duració del servei.
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4

INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN RELACIÓ A LA
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I ADMINISTRATIVA

4.1

Informació, formació i divulgació

Les diverses estructures participatives de que disposa l’Ajuntament de Girona es
troben resumides en el capítol 5 de la memòria de l’objectiu 1. Informació, participació i
bones practiques ciutadanes, de l’Agenda 21 Local de Girona. A grans trets, la
participació es troba reflexcctida en les activitats dels Consells Municipals de
participació, tant en els diferents consell sectorials, com en les taules de Coordinació
Territorial. La participació en l’elaboració de plans urbanistics es troba exposada en la
memòria de l’objetiu 3.

4.2

Experiències de participació en la planificació

4.2.1

El Pla de Ciutat de Girona (1992-1994)

El Pla de Ciutat va ser un instrument per al debat estratègic del model de ciutat que es
volia pel futur. El Pla de Ciutat va ser promogut per un Consell Directiu, format per les
entitats i institucions amb més capacitat de decisió estratègica per al futur de la ciutat.
En concret: l’Ajuntament de Girona, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Girona, Càritas diocesana, Comissions Obreres, el Consell Comarcal del Gironès, la
federació d’associacions de veïns de la ciutat de Girona, la federació d’organitzacions
empreserials de Girona, el Govern Civil de Girona, la Unió General de Treballadors, i
la Universitat de Girona.
El Pla de Ciutat es va portar a terme en 4 fases, que es troben descrites en el
document del Pla de Ciutat i també en la memòria de l’objectiu 1 de l’Agenda 21.
El contingut concret del Pla de Ciutat i l’elaboració d’objectius (Fase III) es van realitzar
a partir de les aportacions de les entitats inscrites al Consell General. El Consell
General va ser el marc on totes les entitats de la ciutat, com a part organitzada de la
societat, que desitjaven participar en el procés de planificació van presentar, elaborar i
valorar els objectius del Pla. El treball del Consell General es va realitzar a partir de 5
Comissions Ciutadanes, una per a cada línia estratègica, en les quals hi van participar
unes 200 entitats cíviques, empreses o persones individuals. Una línia estratègica, la
1, tenia per títol “ Fer de Girona un centre que es vertebri amb els seus entorns, del
gironí i al català als europeus”.
Els objectius, subobjectius i mesures concensuades que formen el Pla de Ciutat van
ser aprovats el mes de novembre de 1994. Al conjunt del Pla hi ha una proposta de 21
objectius i 58 subobjectius, i més 195 mesures (accions o criteris) per portar a terme a
la pràctica els objectius. La línia estratègica 1 conté 3 objectius, un dels quals és el
d’Organizar l’Àrea urbana de Girona. Aquest objectiu inscriu tres subobjectius i un
conjunt de 8 propostes concretes per tal d’organitzar l’àrea urbana, optant per un
model policèntric que reparteixi càrregues i beneficis de les actuacions territorials entre
els municipis, coordinar les polítiques de sòl, impulsar el planejament urbanístic
conjunt i ampliar la mancomunitat d’infrastructures i serveis.
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4.2.2

L’Agenda 21 Local

El dia 6 de juny de 2000 el Ple de l’Ajuntament de Girona aprovà per unanimitat la
Declaració d’Objectius de l’Agenda 21 Local de Girona que posa les bases per a la
realització d’un Programa d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS). Dins d’aquest
procés, l’Ajuntament elabora la documentació de base necessària (entre la que es
troba la present memòria) per a realitzar una diagnosi que serveixi d’eina per
determinar les accions que cal emprendre i els indicadors que cal observar per
modelar el que ha de ser la Girona sostenible. Els objectius que es proposen, amb la
intenció d’iniciar el debat sobre el model de Ciutat sostenible, fan referència als
següents àmbits:
MODEL DE CIUTAT
• Informació, participació i bones pràctiques ciutadanes
• Planificació territorial i administrativa
• Planificació urbana i rehabilitació
• Educació
• Accessibilitats i mobilitat urbana
ASPECTES AMBIENTALS
• Espai públic i entorn natural
• Estalvi energètic i fonts d’energia
• El cicle de l’aigua
• Contaminació urbana
• Residus
ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC
• Creixement i promoció econòmica
• Benestar i integració social: cohesió social
• Cultura
• Cooperació solidària internacional
El Consell Municipal de Sostenibilitat de Girona es va constituir el juny del 2001 com a
àmbit de participació ciutadana en el procés d'Agenda 21 Local. Entre les funcions del
Consell hi ha el prioritzar i consensuar els objectius i els elements clau que
conformaran els principis fonamentals de l'Agenda 21 Local de Girona. També el
proposar estratègies, directrius, prioritats i els indicadors que definiran el Pla d'Acció
Local de Girona; i avaluar, i emetre informes sobre els aspectes la ciutat de Girona
que afectin a la sostenibilitat. El CMdS està format pels representants dels grups
polítics municipals, dels altres Consells Municipals, entitats ecologistes, associacions
de comerciants, associacions de veïns, Universitat de Girona, així com per persones
de reconegut prestigi ciutadà.
A la pàgina web https://www.ajuntament.gi/web/sostenibilitat/agenda21/index.html es
poden consultar amb detall les funcions i composició del Consell.
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