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1. DESCRIPCIÓ DEL MEDI FÍSIC I NATURAL 

1.1. CONTEXT GEOGRÀFIC DEL TERME MUNICIPAL 

El terme municipal de la Bisbal d’Empordà ocupa una superfície total de 21,71 km2 
(veure 

plànol 1 de l’annex). S’estén sobre el pla del riu Daró, queda abrigat pel massís de les 
Gavarres a ponent i al sud, i s’obre a la Mediterrània a llevant per la plana del Baix Ter. 
Esdevé l’extrem meridional dels relleus ondulats dels terraprims de l’Empordà, que 
relliguen el cordó de muntanyes del litoral amb els massissos de més entitat de l’interior. 

Figura 1. Context geogràfic del terme 
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Els límits geogràfics del terme esdevenen els Puigs d’en Tries i d’en Ponç al nord, el pla 
de Cruïlles i la urbanització de Puigventós a l’oest, la serra dels Perduts i la serra del 
solell de l’anguila dins el massís de les Gavarres al sud, i el municipi de Forallac i el pla 
de la Revetlla a l’est. 

Figura 2. Límits geogràfics del terme 

 

 

La Bisbal limita amb els termes municipals d’Ullastret al nord, de Forallac a l’est, del 
terme de Corçà al nord-oest, i de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura al sud-oest, 
tots quatre dins la comarca del Baix d’Empordà. 
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La Bisbal ocupa meridianament una superfície total de 2.078 ha, amb un perímetre de 
27,2 km. La població es concentra sobretot al nucli de La Bisbal, i secundàriament es 
distribueix al nucli de Castell, al veïnat de Sant Pol, i en habitatges dispersos dins els 
límits del sòl rústic. 

1.2. EL MEDI FÍSIC 

Tot seguit s’analitzen els principals aspectes del medi físic del terme municipal de la 
Bisbal d’Empordà, amb l’objectiu de destriar aquells elements de diagnosi que serviran 
per obtenir criteris per a l’ordenació i la protecció urbanística del territori. 

1.2.1. Clima i meteorologia 

El terme de la Bisbal d’Empordà se situa dins el domini de la varietat litoral del clima 
mediterrani, de caràcter subhumit amb matisos marítims, i caracteritzat per unes 
temperatures mitjanes anuals temperades, amb estius secs i càlids i hiverns suaus, i una 
precipitació modesta de règim torrencial i molt irregular. 

Figura 3. Caracterització climàtica del terme de la Bisbal 

 

Font: Estació meteorològica de la Bisbal d’Empordà, sèrie període 1988-2009. 

Dins l’àmbit general del clima mediterrani, el sector d’influència litoral és on la diferència 
de temperatura entre el mes més càlid (agost) i el més fred (desembre) esdevé la més 
petita (entorn dels 15ºC), a excepció de la zona pirinenca, per l’efecte termoragulador del 
mar mediterrani, especialment a l’estiu, fruït de les marinades. Val a dir que a l’hivern les 
temperatures són més fredes al sector de la Bisbal que en altres llocs del seu entorn amb 
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clima d’influència litoral, a causa de la seva posició geogràfica a la part més interior de la 
plana de l’Empordà, i perquè està abrigat orogràficament pel massís de les Gavarres, fet 
que afavoreix l’estancament nocturn de l’aire fred. 

En aquesta àrea la inversió tèrmica és un fenomen habitual tant a l’hivern per 
refredament, com a la primavera per advecció d’una massa d’aire humida i més càlida 
procedent del mar. Per això les temperatures mitjanes de l’hivern a l’entorn de la Bisbal 
són relativament més fredes que en altres sectors del mateix àmbit climàtic. 

Figura 4. Mitjana de número de dies de boira 

Mesos Gn Fb Mr Ab Mi Jn Jl Ag St Oc Nv Ds Any 

Mitjana dies 8,5 9 7,5 5 6,5 3,5 3,5 4 7 9 7 8 78,5 

Font: Estació meteorològica de la Bisbal d’Empordà, sèrie període 1988-2009. 

Les situacions anticiclòniques d’inversió tèrmica dificulten la dispersió dels contaminants 
que es concentren per emissions antròpiques durant el dia. No obstant, el règim local de 
vents a la Bisbal (marinades i brises de muntanya), i la presència de vents sinòptics de 
component nord a l’hivern en situacions sinòptiques de nord, creen unes condicions 
favorables per a la dispersió dels contaminants de la ciutat. 

Figura 5. Caracterització del vent 

Font: Estació meteorològica de la Bisbal d’Empordà, sèrie període 2000-2007. 

Val a dir que a nivell de vent, a la plana meridional de l’Empordà es produeix un fenomen 
microclimàtic singular. En situacions de tramuntana moderada es forma una important 
inversió tèrmica a sotavent del Montgrí i dels turons que ondulen el pla del Baix Ter, on el 
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vent s’encalma localment. Les temperatures poden ser significativament inferiors a la 
plana envers les parts més altes, on la temperatura no pot baixar per l’efecte de les 
turbulències que genera el vent. 

D’altra banda, en situacions d’anticicló hivernal, o de pantà baromètric, es produeixen 
gelades que poden ser de moderades a intenses. A la Bisbal es comptabilitza una mitjana 
de 37 dies amb gelades durant el període 1988-2009. 

D’altra banda, pel que fa a la pluviometria, la Bisbal segueix el patró característic de les 
precipitacions mediterrànies, amb una elevada variabilitat i disparitat consecutiva 
interanual, i una accentuada irregularitat diària de les quantitats, que presenten unes 
intensitats diàries i horàries prou significatives, així com un règim pluviomètric estacional 
ben variable. També destaca l’existència de períodes secs prolongats. 

El comportament de la precipitació a la conca mediterrània és molt sensible als efectes de 
l’escalfament global, i sembla que es tendeix a un augment del règim torrencial i extrem 
de les precipitacions. La figura següent demostra la tendència a un lleuger augment de la 
concentració diària de la precipitació al sector de les Gavarres, és a dir, s’observa una 
accentuació de la irregularitat diària de la precipitació, que normalment va acompanyada 
d’una gran intensitat diària. El pes pluviomètric de pocs dies de pluja ha tendit a 
augmentar al llarg dels darrers 50 anys. Aquest fet té els seus efectes sobre el 
comportament de les avingudes fluvials. 

Figura 6. Pes pluviomètric de la precipitació diària. Període 1960-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Estació meteorològica de Cassà de la Selva, sèrie període 1960-2009. 
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Es pot observar com el pes pluviomètric dels dies més plujosos tendeix a augmentar al 
llarg del període 1960-2009. Això vol dir que el 20% dels dies més plujosos tendeixen a 
concentrar un percentatge molt significatiu de la pluja total acumulada en un any. Per fer 
notar encara més aquesta irregularitat, la mateixa figura 1.9 representa el pes 
pluviomètric del 5% dels dies més plujosos. Cada vegada és més freqüent que aquests 
pocs dies de pluja aportin un percentatge significatiu del total de la precipitació 
acumulada al cap de l’any. 

Aquest comportament irregular de la precipitació té efectes hidrològics i hidrogeològics, 
perquè contribueix directament a que el riu Daró (1) presenti de mitjana menys dies amb 
cabal circulant, i (2) redueixi els nivells d’infiltració i recàrrega de l’aqüífer. És una 
evidència que l’eficàcia de la precipitació s’ha anat reduint a la conca pel que fa a 
l’escolament superficial. La distribució cada vegada més irregular de la precipitació durant 
l’any impedeix una major freqüència i persistència de cabals circulants al riu, els quals 
només apareixen els dies que plou molt. La quantitat de pluja de la resta de dies és 
insuficient per mantenir cabals més constants. Definitivament, doncs, el Daró rep la 
influència dels canvis en els patrons de la precipitació, i això es tradueix en el fet que els 
episodis de pluja cada vegada tendeixen a ser més curts, extrems, sense un calendari fix, 
i separats per períodes secs més prolongats. 

1.2.2. Geologia regional 

El terme municipal de la Bisbal d’Empordà se situa geomorfològicament a cavall de la 
plana de l’Empordà a la part més septentrional, dels relleus de les pregavarres al sector 
central, i del massís de les Gavarres al sud. La geologia predominant comprèn des de 
materials paleozoics, que constitueixen el sòcol litoestratigràfic de la zona, fins a 
sediments terciaris (paleògens i neògens) i quaternaris. 
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Figura 7. Detall de la geologia regional 

 

Més concretament, es poden distingir les següents característiques geològiques al sector 
de la Bisbal: 

 el massís de les Gavarres està format per materials d’edat paleozoica, amb 
alternances entre lutites clares i gresos del Cambroordovicià, i ben a prop amb  
gresos, lutites i limolites de l’Ordovicià superior. De forma ocasional aquests 
materials es troben intruïts per granits hercinians i tardihercinians. 

 al peu del massís de les Gavarres afloren les unitats d’edat paleògena, que han 
estat sotmeses a una intensa activitat tectònica de caràcter distensiu, produïda 
durant les etapes tardanes de l’orogènia alpina. La tectònica es manifesta en 
l’existència de diverses famílies de fractures de direcció N-S, E-O, NO-SE i NE-
SO, i en l’existència d’una estructura monoclinal que presenta un suau 
cabussament vers el N i vers el NW. Això provoca que des del massís de les 
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Gavarres la sèrie paleògena s’enfonsi de manera ràpida i progressiva cap a la 
depressió de l’Empordà. 

 els gresos bartonians i priabonians es troben recoberts per materials d’edat 
neògena. Esdevenen dipòsits semiconsolidats de graves i sorres amb 
intercalacions d’argiles que es troben dipositats discordantment sobre el substrat 
paleogen. 

 el conjunt de les unitats d’edat paleògena i neògena també es troben parcialment 
recobertes per sediments quaternaris desenvolupats al peu del massís de les 
Gavarres (glacis de Fonteta) i a la plana al·luvial del riu Daró i Rissec, entre 
d’altres cursos fluvials més secundaris. 

1.2.3. Hidrogeologia 

Els trets geològics de la zona determinen les estructures hidrogeològiques del sector de 
la Bisbal d’Empordà, on s’hi estenen diferents unitats aqüíferes (veure figura 5), que a 
continuació s’ordenen segons l’edat geològica: 

 l’aqüífer superficial de la plana al·luvial del Baix Ter i Daró, 

 els aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat dels detrítics neògens i 
paleògens de l’Empordà, 

 l’aqüífer dels gresos del Bartonià inferior, 

 l’aqüífer de les calcàries paleògenes de Torrent, i 

 els aqüífers de la unitat paleozoica del substrat geològic de les Gavarres. 
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Figura 8. Unitats aqüíferes a l’àmbit del terme de la Bisbal d’Empordà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D’acord amb els criteris de classificació que estableix la Directiva Marc de l’Aigua (DMA), 
el primer aqüífer conforma la massa d’aigua subterrània 33 Fluviodeltaica del Ter, mentre 
que els dos següents pertanyen a la massa subterrània 7 Paleògens del Baix Ter. La 
resta d’aqüífers no pertanyen a cap massa dins el terme de la Bisbal, però sí que fora del 
terme els detrítics neògens i paleògens de l’Empordà s’estenen lateralment cap al NO on 
constitueixen la massa d’aigua subterrània 6 de l’Empordà per les seves característiques 
litològiques. Els aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat a les pissarres de les 
Gavarres o als granits de la baixa Costa Brava no conformen cap massa d’aigua. 

El plànol 2 de l’annex representa els nivells de vulnerabilitat hidrogeològica del terme 
d’acord amb les propietats naturals del medi. En aquest sentit, a continuació s’apunten 
alguns elements d’interès a nivell de caracterització i valoració dels diferents aqüífers que 
estructuralment tenen representació al terme de la Bisbal: 
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Aqüífer superficial de la plana al·luvial del Baix Ter i Daró 

Descripció geològica 

És la unitat més superficial que aflora en el conjunt de les planes del Ter i del Daró, i esdevé un 
rebliment quaternari que està constituït per una seqüència de materials que es va repetint 
(grollers a la base i fins al sostre). Es tracta d’un aqüífer superficial lliure constituït per graves a 
les àrees proximals de la plana i per sediments més sorrencs a les àrees més distals. 

Zones de càrrega i descàrrega 

La recàrrega natural dels aqüífers al·luvials de la plana del Ter i del Daró es produeix 
fonamentalment a través de la infiltració directa de les precipitacions que cauen sobre la pròpia 
extensió aflorant dels materials al·luvials que constitueixen l’aqüífer superficial, de la infiltració de 
part dels cabals circulants per la xarxa de drenatge de les conques, de les entrades d’aigua 
subterrània procedent de l’aqüífer al·luvial del Ter des de la cubeta de Celrà, de les entrades 
d’aigua a l’oest des dels aqüífers paleògens infrajacents en una part de l’àrea, dels retorns de 
reg, i també de les pèrdues de les xarxes d’aigua d’abastament municipal. D’altra banda, el 
drenatge o descàrrega de l’aqüífer es produeix a través de les extraccions antròpiques per a ús 
domèstic, industrial i de reg, la descàrrega d’aigua de l’aqüífer al riu Daró i principalment al riu 
Ter, i la descàrrega d’aigua al mar. 

Pressions humanes en quantitat i qualitat 

A nivell quantitatiu 

Es considera que les pressions degudes a les extraccions d’aigua presenten una magnitud de 
valor alt, amb problemes de sobrexplotació en els principals camps de bombeig intensiu per a 
proveïment municipal, entre els quals hi ha la zona de Castell d’Empordà, tot i que aquesta font 
de subministrament està més exposada a problemes de qualitat per l’excés de nitrats (molt per 
sobre dels 50 mg/l) que deriva dels conreus agrícoles, la pràctica agrària i l’aplicació de fangs de 
depuradora, i també conté nivells, encara que admissibles, de ferro i manganès. 

A nivell qualitatiu 

Algunes pressions de tipus lineal sobre el conjunt d’aquesta unitat es corresponen amb 
l’existència dels col·lectors dels diversos nuclis municipals i assentaments urbans de la zona, i a 
nivell puntual es detecten els punts d’abocament de les depuradores dels principals nuclis 
urbans, com el de la Bisbal d’Empordà. Les pressions difuses queden definides per la presència 
extensiva de conreus diversos, tant herbacis de regadiu com de secà. Amb relació a la 
presència potencial de contaminants derivats d’aquestes pressions es considera que els 
principals elements a tenir en compte són els compostos nitrogenats, els pesticides i plaguicides, 
i els contaminants associats a la salinització litoral. 

Vulnerabilitat 

L’aqüífer presenta una vulnerabilitat alta amb motiu de les seves característiques intrínseques, ja 
que es tracta d’un aqüífer granular, de tipologia lliure, amb un gruix de la zona no saturada 
localment molt reduït, amb un valor de permeabilitat elevat que afavoreix la ràpida infiltració, i 
amb una extensa orografia planera que dificulta l’escolament superficial i alhora afavoreix la 
infiltració vertical a través del sòl granular d’origen fluvial. 
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Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat dels detrítics neògens i paleògens de 
l’Empordà 

Descripció geològica 

Aquests aqüífers locals dels neògens i paleògens superiors de les Pregavarres s’estenen en el 
sector més meridional de la depressió de l’Empordà, en els relleus que enllacen la plana al·luvial 
del Daró i el massís de les Gavarres. Es disposen de forma discordant sobre el substrat 
paleogen inferior, i es troben parcialment recoberts per dipòsits quaternaris al·luvials, sobretot en 
el sector del riu Rissec i riu Daró, i per dipòsits col·luvials. 

Els detrítics neògens i paleògens de l’Empordà estan constituïts en aquesta unitat per materials 
predominantment argilosos, i localment presenten nivells més grollers (gresos i conglomerats) de 
poca extensió i gruix. Aquestes intercalacions més grolleres constitueixen aïlladament aqüífers 
locals hidràulicament més actius. 

Pressions humanes en quantitat i qualitat 

A nivell quantitatiu 
la distribució de les extraccions queda limitada a un pou de proveïment municipal de la 
Mancomunitat de Corçà-, a un conjunt de tres captacions d’ús agrícola del terme de Monells, i a 
dues captacions particulars que es destinen a usos domèstics. 

A nivell qualitatiu 
les pressions difuses dins els límits d’aquest aqüífer local s’identifiquen únicament amb 
l’existència de diverses hectàrees de conreus herbacis de secà i la presència del nucli urbà de 
Corçà. Per altra banda, no es preveu cap efecte d’influència per part de l’abocador controlat de 
Vacamorta, el qual se situa sobre un substrat neogen argilós fora dels límits de l’aqüífer. 

Les captacions existents en aquest sector aprofiten nivells soms amb una recàrrega 
pluviomètrica immediat, de marcat estiatge. Es tracta de captacions poc profundes i, 
generalment, de pous oberts i d’ús agrícola. Val a dir, però, que a proa de la Bisbal les 
captacions municipals del terme de Cruïlles són una de les poques que exploten els nivells 
locals més permeables, sent un escenari hidrogeològic puntual i més favorable dins aquesta 
unitat. 

Vulnerabilitat 

L’aqüífer presenta una vulnerabilitat moderada a causa de les seves característiques 
intrínseques, associades a la tipologia multicapa de l’aqüífer, confinada per dipòsits quaternaris i 
localment aflorant en superfície. Presenta una permeabilitat granular moderada, uns gruixos de 
la zona no saturada variables, i la intercalació de nivells argilosos. 

Aqüífer dels gresos del bartonià inferior 

Descripció geològica 

Es troba situat sobre la unitat estructural de les Pregavarres, i es correspon amb les unitats 
detrítiques paleògenes que s’interpreten com a sediments dipositats en un medi sedimentari 
marí som amb forts corrents mareals. És una de les unitats aqüíferes que conforma la massa 
dels paleògens de l’Empordà, juntament amb l’aqüífer anterior de les calcàries paleògenes de 
Torrent, i presenta afloraments superficials reduïts al terme de la Bisbal d’Empordà. En aquest 
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sector presenta un comportament hidràulic poc acceptable. 

Zones de càrrega i descàrrega 

La recàrrega natural de l’aqüífer es produeix, en part, per la infiltració directa de pluja a través 
dels afloraments d’aquesta unitat. La descàrrega natural de l’aqüífer es produeix a través de 
fractures que actuen com a col·lectors principals. 

Pressions humanes en quantitat i qualitat 

A nivell quantitatiu 
l’aqüífer presenta una pressió baixa, amb una explotació que presenta una distribució ordenada i 
sense volums puntuals excessius Existeixen diverses captacions a la zona industrial de Forallac 
i en el sector sud-oriental de l’aqüífer, a part de les municipals de Palau-sator i Fontanilles. 
També s’hi afegeix un nombre indeterminat, però significatiu, de captacions particulars 
destinades a usos diversos, tot i que fora del terme de la Bisbal. En el polígon industrial de 
Forallac aquests materials del bartonià Inferior es disposen subaflorants sota un ventall al·luvial 
quaternari de naturalesa llim-argilosa i amb problemes constatats de presència de nitrats. 

A nivell qualitatiu 
com a pressions de tipus lineal i puntual sobre l’aqüífer només convé destacar les pròpies xarxes 
de clavegueram existents en els nuclis urbans de Palau-sator, Fontanilles, Canapost, Pals i 
Peratallada, i altres punts com el d’abocament de la depuradora de Peratallada, Aixa com dos 
punts dispersos corresponents a abocaments industrials. 

Vulnerabilitat 

L’aqüífer presenta una vulnerabilitat moderada d’acord amb les seves característiques 
intrínseques, associades a una tipologia semiconfinada en gairebé tota la seva extensió amb 
una àrea de recàrrega directa força reduïda. En general, l’aqüífer és permeable per fissuració 
però amb una alteració moderada. 

Aqüífer de les calcàries paleògenes de Torrent 

Descripció geològica 

Tot i no presentar cap aflorament superficial al terme de la Bisbal d’Empordà, aquesta és una de 
les unitats aqüíferes que conforma la massa dels paleògens de l’Empordà, juntament amb 
l’aqüífer dels gresos del bartonià inferior. Comprèn des de materials paleozoics, que 
constitueixen el sòcol regional de la zona, fins a sediments terciaris del Paleogen, i també 
dipòsits del Quaternari.  

El conjunt de les unitats paleògenes ha estat sotmès a una intensa tectònica de caràcter  
distensiu, produïda durant les etapes tardanes de l’orogènia alpina que, a nivell local, distorsiona 
la disposició estructural principal d’aquests materials. Aquest conjunt de fractures configura una 
estructuració de l’aqüífer en blocs compartimentats i esglaonats que es troben hidràulicament 
més o menys aïllats. Al sector de la Bisbal presenta un comportament hidràulic poc acceptable. 

Zones de càrrega i descàrrega 

La recàrrega natural d’aquest aqüífer es produeix, en part, per la infiltració directa de pluja a 
través dels afloraments en superfície de la unitat. Aquesta recàrrega és molt reduïda donada 
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l’escassa superfície aflorant de les calcàries de Torrent i l’alt grau de compartimentació en blocs 
que l’afecta. Aquest context estructural de la zona limita la connexió hidràulica directa entre els 
diferents blocs de les calcàries de Torrent separats per falles. Un altre factor de recàrrega és la 
infiltració d’aigua a l’aqüífer procedent de les unitats suprajacents, sobretot des de les unitats 
detrítiques del Bartonià i en menor mesura des de les unitats del Quaternari. Sembla que la 
descàrrega natural de l’aqüífer es produeix a través de fractures que actuen com a col·lectors 
principals. 

Pressions humanes en quantitat i qualitat 

A nivell quantitatiu 
aquesta unitat només és explotada pel pou de Llofriu, un càmping de la zona, i per diversos 
particulars.  

A nivell qualitatiu 
no es detecten pressions rellevants de tipus difús, a excepció de les atribuïbles al nucli 
urbanitzat dels Masos de Pals, i d’àrees urbanitzades disperses i de poca extensió als voltants 
de Palafrugell. 

Vulnerabilitat 

L’aqüífer presenta una vulnerabilitat moderada associada a les seves característiques 
intrínseques. Per una banda presenta una tipologia confinada en gairebé tota la seva extensió, i 
una àrea de recàrrega directa molt reduïda i restringida en motiu de la complexitat estructural. 
Per altra banda presenta una permeabilitat càrstica i per fissuració important en sectors aflorants 
localitzats. 

Aqüífers de la unitat paleozoica del substrat geològic de les Gavarres 

Descripció geològica 

Els aqüífers se situen en els límits aflorants del massís de les Gavarres, que està format per 
materials d’edat paleozoica. La distribució de les litologies és asimètrica. Al nord es localitzen els 
materials pissarrosos, esquists i altres metasediments, mentre que al sud afloren granitoids i 
roques filonianes amb algunes clapes d’esquists i corneanes, afectades per metamorfisme 
tèrmic, el qual se sobreposà al produït durant l’orogènesi. 

Zones de càrrega i descàrrega 

La zona de recàrrega d’aquests aqüífers està constituïda pels materials que conformen el 
basament paleozoic del massís de les Gavarres. 

Pressions humanes en quantitat i qualitat 

A nivell quantitatiu 
les extraccions queden limitades a diverses captacions per a ús ramader i domèstic, que 
presenten una distribució homogènia en tota l’extensió de l’aqüífer. 

A nivell qualitatiu 
no es detecten pressions importants a excepció de l’existència de les instal·lacions ramaderes i 
els masos que exploten aïlladament aquesta unitat. 
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Vulnerabilitat 

Els aqüífers locals de les Gavarres es consideren de vulnerabilitat moderada en base a la 
litologia predominant, amb una conductivitat hidràulica relativament baixa en general, i al fet de 
tractar-se d’un aqüífer fracturat, amb un nivell regional vinculat a l’existència de fractures obertes 
a la zona de recàrrega de l’aqüífer, les quals estan connectades directament amb l’exterior, i en 
determinats sectors mostren poca capacitat d’autodepuració per manca d’espessors edàfics 
significatius. 

1.2.4. Geomorfologia i sòls 

La distribució espacial de les unitats geològiques abans descrites condiciona la 
morfologia del territori ocupat pel terme municipal de la Bisbal d’Empordà. A grans trets, 
des del punt de vista morfològic i geodinàmic, es poden diferenciar dues grans àrees:  

 una àrea plana i de relleu suau que constitueix aproximadament dos terços de la 
superfície del terme municipal, situada al N, amb uns valors mitjans de cota 
topogràfica compresos entre 75 m i 110 m, on s’inclou el turó coronat amb el 
nucli de Castell d’Empordà, així com els relleus suaus i vegetats de la unitat del 
Puig d’en Tries i d’en Ponç, i  

 una àrea de relleu més acusat en el sector S-SE, als dominis del massís de les 
Gavarres, que conforma l’altre terç del terme, amb una cota màxima de 251 m, 
sobre del coll del Revolcall del llop. 

La primera àrea ocupa la zona més planera del municipi. La morfologia suau, i la 
presència del riu Daró al pla, ha afavorit que en aquesta àrea s’hagi consolidat 
històricament l’assentament del nucli urbà, el veïnat de Sant Martí de Llaneres, i la major 
part de les ocupacions disperses de la Bisbal. Els pendents són majoritàriament inferiors 
al 5% (vegeu figura 6), i s’inicia un gradient creixent a la zona de transició entre la vall i els 
primers contraforts de les Gavarres. 

D’altra banda, la meitat meridional està formada pels relleus del massís de les Gavarres, 
que drena les seves aigües pluvials fins al Daró a través d’una xarxa de diversos torrents 
i rieres. En aquest sector l’ocupació urbana és menor, i s’hi reparteixen veïnats (Sant Pol) 
i agrupaments dispersos de masos (Santa Llúcia d’Arborç). Els pendents generals 
d’aquesta àrea són superiors al 20%. 
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Figura 9. Mapa de pendents del terme de la Bisbal d’Empordà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa als sòls, d’acord amb les característiques geològiques del terme, es poden 
agrupar en dos grans àmbits: 

 sòls dels dipòsits quaternaris i paleògens-neògens, desenvolupats 
majoritàriament a la meitat septentrional del terme, sobre els sediments al·luvials 
associats a les rieres i torrents que solquen el territori, i sobre el substrat 
paleògen-neògen que aflora a la meitat septentrional del terme. 

Es tracta de sòls poc profunds, amb un drenatge mitjà-baix amb motiu de la seva 
constitució llim-argilosa, de textura fina amb pocs elements grollers no salins i 
amb una capacitat mitjana de retenció d’aigua, i una alta saturació de les bases. 
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Aquests sòls es poden assimilar als Fluvisòls segons la classificació d’unitats de 
sòl de la FAO (1981). 

Es desenvolupen majoritàriament en àrees planeres, i són aptes per a 
l’agricultura donada la seva capacitat per contenir aigua, i perquè ocupen zones 
pròximes als corrents superficials d’aigua amb recursos hídrics subterranis de 
cert cabal que li aporten humitat. 

 sòls molt poc desenvolupats de muntanya, que s’estructuren sobre els materials 
paleozoics del massís de les Gavarres. 

Es tracta de sòls poc profunds, litosòls, i a vegades amb punts d’aflorament 
rocós i desenvolupats en àrees de pendent que actualment estan ocupades per 
masses forestals de tipologia diversa. 

1.2.5. Xarxa hidrogràfica 

El terme de la Bisbal d’Empordà està drenat íntegrament per la conca del riu Daró, afluent 
del Ter. 

Figura 10. Conca hidrogràfica del Daró 
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La conca del Daró vacua les aigües pluvials del vessant septentrional del massís de les 
Gavarres a través d’una xarxa hídrica que testimonia una orografia prou complexa i en 
forma de ventall fins que es troba amb la plana del Daró. 

El riu Daró és el principal eix fluvial d’aquest sistema natural de drenatge. Presenta un 
recorregut aproximat de 5,1 km dins el terme, i està alimentat per la següent xarxa de 
cursos fluvials (veure figura següent i plànol 3 dels annexes): 
 

Figura 11. Xarxa hidrogràfica del terme de la Bisbal 
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o la riera del Vilar, que neix a la Serra dels Perduts, i ressegueix llargament 
el límit de ponent del terme, on conflueix amb el riu Daró. És un dels seus 
principals afluents al llarg de la conca, 

o la riera Marqueta i la riera de Sant Pol evacuen les aigües dels vessants 
del Montgrí de dins del terme, i les tributen a la riera del Vilar una mica 
abans de la seva trobada amb el riu Daró, 

o el torrent del Raig recull les aigües de la part baixa del massís, drena la 
zona agrícola que confronta amb les Gavarres i penetra a cel obert dins la 
trama urbana fins a desguassar al riu Daró de forma soterrada, ja sigui 
seguint la seva traça original, o bé a través d’un sobreeixidor anterior, que 
és funcional en cas de pluges fortes, i 

o la riera de Vulpellac, que presenta el seu tram final dins el terme, i la seva 
confluència amb el Daró es dóna al límit més septentrional de la Bisbal. 

 al marge esquerre, encara que fora però ben a prop del terme, es distingeixen, 

o la riera de l’Esperança, que drena el sector del Puigventós, conflueix amb 
el Daró a aigües amunt, just abans de la seva trobada amb la riera del 
Vilar, 

o la riera de Pastells recull les aigües del vessant nord del puig d’Arques, i és 
tributari del Daró abans de trobar-se amb la riera del Vilar, i 

o el riu Rissec, que es troba amb el Daró poc després del límit nord del terme 
de la Bisbal. És un dels principals afluents del riu Daró. 

Tanmateix, existeix la traça d’una sèrie de recs antròpics que avui funcionen únicament 
com a escòrrecs de les aigües pluvials del terme. Es tracta d’un sistema de recs que 
drenen l’àrea deprimida que discorre paral·lela a la base dels relleus de Vacamorta, a 
l’oest del terme, i evacua les pluvials del sector nord del Pla de Cruïlles, del mateix barri 
de l’Aigüeta, i dels vorals de la carretera de Cruïlles i del vial de circumval·lació: 

 el rec del Molí ressegueix els peus de la urbanització de Puigventós, al terme de 
Cruïlles, i ve a ser el traçat del rec que recollia les aigües de la resclosa del pont 
Vell, i les derivava cap al molí fariner de la Torre, actualment un museu-
restaurant. Des del molí, les aigües sobrants es conduïen fins al Daró, sent 
aquesta encara la via d’evacuació de les pluvials, 

 el rec del Madral se situa a un nivell més baix que el del Molí, i avui és el més 
funcional com a escòrrec. Mantenen un traçat paral·lel, i s’ajunten al límit nord de 
la trama urbana després que el Madral superi soterradament la carretera C-255. 

El seu traçat coincideix amb la via natural d’evacuació dels cabals d’avinguda del 
marge esquerre del Daró. Recorre a cel obert la bona part de la vora oest de la 
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ciutat, i a mig camí es troba amb el rec del Mig (abans de la unió el rec Madral 
se’l coneix com a Madralet), i 

 el rec del Mig es va construir per comunicar el rec del Molí amb el Madral, ja que 
el primer es trobava pràcticament inutilitzat per l’excés de vegetació, i la seva 
rehabilitació resultava molt costosa. 

D’altra banda, al marge dret del Daró es distingeixen els següents recs: 

 el rec de Can Tunyenca, que bona part està soterrat, i és un dels punts més 
conflictius d’inundació al costat de llevant de la ciutat, i 

 el rec Madral, al sector del Castell d’Empordà, i evacua les aigües pluvials a la 
riera de Vulpellac. 

Tot i que en el capítol 3.1 s’explicarà amb més detall, es oportú avançar en aquest apartat 
que al terme de la Bisbal existeixen conflictes hidràulics de comptabilitat entre el sistema 
fluvial i el sistema urbà, que es manifesten amb problemes en forma d’inundacions, tant 
lleus com moderades, amb unes periodicitats recurrents als sectors baixos de la ciutat, 
degut a fortes avingudes i desbordaments del riu Daró. 

1.3. EL MEDI NATURAL 

Els ambients naturals del terme de la Bisbal són diversos i representatius, i conformen un 
mosaic d’espais oberts que relliguen principalment la matriu forestal del massís de les 
Gavarres amb l’àmbit fluvial del riu Daró a la plana de l’Empordà. El conjunt d’aquests 
elements naturals penetren dins l’estructura urbana, i esdevenen eixos fonamentals per 
garantir la salut i les funcions hidrològiques i de permeabilitat ecològica i paisatgística 
dels sistemes naturals que vertebren tant el territori local com el que l’envolta. 

1.3.1. Hàbitats naturals 

1.3.1.1. Vegetació 

El terme de la Bisbal pertany a la regió biogeogràfica de terra baixa i muntanyes 
mediterrànies, on predomina la vegetació corresponent a l’alzinar litoral i la surera. 

D’acord amb les condicions climàtiques, les característiques geològiques, i el règim 
hidrològic, la vegetació potencial d’aquest sector ve a ser, per una banda, la que es 
correspon amb les formacions vegetals dels alzinars de terra baixa (Quercetum ilicis) i, 
per l’altra, amb l’albereda amb lliri pudent (Populetum albae). 

De totes maneres, les pertorbacions humanes que tradicionalment han transformat el 
paisatge d’aquest territori, són els principals responsables dels canvis en la distribució i 
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l’estructura dels hàbitats naturals que el conformen, i que presenten uns valors ecològics 
inherents i de transcendència territorial. 

Més concretament, es distingeixen les formacions vegetals relatives a la matriu forestal, 
als ambients agrícoles, i al medi fluvial: 

 Amb relació als espais forestals: 

o Al sud del municipi, a bona part de l’extensió oriental de la serra de les 
Gavarres, els boscos presenten formacions denses, extenses i contínues. 
Es consolida una formació forestal constituïda, bàsicament, per la següent 
estructura: 

- un primer estrat arbustiu dens, format per la brolla d’estepes i brucs, que 
pot estar acompanyada o bé per un estrat arbori mixt de suros i pins, o per 
altres arbres i arbusts associats a aquests boscos (Arbutus unedo, 
Phillyrea angustifolia, etc.), i 

- una extensió de pinedes com a formacions secundàries que substitueixen 
l’alzinar i la sureda, fruit de l’abandonament de les pràctiques silvícoles 
que antigament havien caracteritzat el massís de les Gavarres. Aquestes 
pinedes assoleixen un recobriment del 80%, i solen correspondre’s amb 
les espècies de pi pinastre (Pinus pinaster) i pi pinyer (Pinus pinea). Se 
situen a les parts baixes, entre els 100 m i els plans agrícoles del peu de 
mont. 

o Al sector septentrional del massís de les Gavarres, i als turons aïllats del 
nord del municipi, enmig de la plana agrícola, predominen formacions 
d’alzinars de terra baixa i retalls de boscos mixtos d’alzines amb pins, 
sense deixar de veure testimonialment algun peu de roure (Quercus 
humilis). La densitat del sotabosc és variable, depenent de l’estat de 
degradació de l’hàbitat. S’hi consoliden dos estrats arbustius ben 
diferenciats: 

- el que està integrat per grans arbusts com el marfull (Viburnum tinus), 
l’aladern (Rhamnus alaternus), o el llentiscle (Pistacia lentiscus), i d’altres 
de port més discret com el galzeran (Ruscus aculeatus), la gatosa (Ulex 
parviflorus) o petites plantes lianoides com l’esparreguera (Asparagus 
acutifolius) o la roja (Rubia peregrina), el lligabosc (Lonicera implexa), 
l’arítjol (Smilax aspera), etc. 

- el que està integrat per arbustos de menor alçada on hi predomina la 
gatosa (Ulex parviflorus) i l’argelaga negra (Calicotome spinosa). 

o A la meitat més oriental del sector de les Gavarres, dins el terme de la 
Bisbal, i de forma dispersa prop del Daró, i damunt de petites ondulacions 
de la plana agrícola, s’estenen els matollars i les màquies, que estan 
majoritàriament ocupades per la brolla d’estepes i bruc boal (Cisto-
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Sarothamnetum catalaunici), on hi predominen diferents espècies 
d’estepes (Cistus albidus, Cistus monspeliensis, i Cistus salviifolius) i de 
brucs (Erica arborea, Erica scoparia, etc.). 

o Als peus del massís de les Gavarres, a la zona de ca n’Entrebanc i de Can 
Trot, es desenvolupa una roureda de roure martinenc (Quercus 
pubescens), de dimensions reduïda i de singularitat altitudinal, enmig d’un 
bosc escleròfil·le, i que es troba en un bon estat de conservació. 

Pel que fa al món dels fongs, cal dir que aquesta zona manté una gran 
tradició popular de recol·lecció, i entre les espècies més representatives 
destaca el pinetell (Lactarius deliciosus), l’ou de reig (Amanita caesarea) i el 
rossinyol (Cantharellus cibarus). 

 Amb relació als ambients agrícoles, es distingeixen dos tipus d’hàbitats naturals 
associats als espais agraris: 

o Vores vegetades que separen parcel·les de conreu. S’identifiquen 
discontinuïtats de traces vegetals amb espècies herbàcies ruderals. 

o Camps abandonats. Espais erms, sense cultivar, de presència esporàdica i 
irregular en els terraprims i a la plana agrícola. 

 Amb relació als espais fluvials, es distingeix el bosc de ribera i les seves 
varietats a nivell d’hàbitat, estructuració, i estat de conservació: 

o Les vernedes (Alnio-Padion). Es localitzen bàsicament a la zona de les 
Gavarres, i ressegueix la riera de la Marqueta, la riera de Sant Pol, i la riera 
del Vilar. Amb un estat bo de conservació, aquests boscos en galeria estan 
formats principalment per verns (Alnus glutinosa) i, en menor mesura, per 
altres caducifolis com el salze (Salix alba) i l’om (Ulmus minor), 
acompanyats per espècies arbustives i herbàcies com Equisetum 
maximun, el sanguinyol (Cornus sanguinea) o Arum italicum. També 
destaca la presència d’avellaners (Corylus avellana) en els fondals més 
humits. 

o Alocars, de les rieres i rambles de les contrades marítimes (Vinco-
Viticetum agnicasti). Es tracta d’una bosquina caducifòlia, poc ombrívola, 
amb dominància d’aloc (Vitex agnus-castus) i sovint acompanyada de 
tamariu (Tamarix spp.) i de magraners (Punica granatum). És un hàbitat en 
galeria que creix resseguint els cursos fluvials temporals, al límit entre la 
llera i els conreus, i generalment apareix en forma de taques poc extenses. 
Es troben espècies com l’aladern i les romegueres, pròpies de l’alzinar. A 
l’estrat herbaci hi creixen algunes espècies d’ambients humits com el 
poniol (Satureja fruticosa), la menta borda (Mentha x rotundifolia), el jonc 
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boval (Scirpus holoschoenus), l’herba sabonera (Saponaria officinalis), i 
altres pròpies d’espais oberts com la rementerola (Satureja calamintha) i el 
fonoll (Foeniculum vulgare). A la Bisbal hi apareixen alguns testimonis a la 
zona de la font de l’arbre, on conflueixen el riu Daró i la riera del Vilar. 

o Restes d’antics prats humits que antigament devien ocupar bona part de la 
plana del municipi i que avui es veuen reduïts a herbassars 
(Convolvuletalia sepium, Galio-Alliaretalia, etc.) situats a la llera fluvial del 
Daró. 

o Les jonqueres i herbassars de rambles fluvials. La pressió antròpica dels 
espais fluvials a la plana s’ha fet notar de manera progressiva. La verneda 
original ha estat substituïda, en alguns casos, per plantacions de 
pollancres o plàtans, i en altres casos, s’ha reduït la seva representació a 
nivells residuals, en convivència amb bardisses, jonqueres (Molinio-
Holoschoenion), canyars (Arundo donax), etc. El riu Daró n’és la màxima 
expressió.  

o Plantacions de pollancres (Populus spp.) i plàtans (Platanus orientalis var. 
acerifolia). Són arbredes caducifòlies dominades per diverses espècies del 
gènere Populus o per plàtans, amb els peus alineats de manera 
equidistant. El sotabosc és predominantment lianoide i herbaci, de vegades 
dens, però de composició força variable. Aquestes explotacions forestals 
han generat una substitució artificial del bosc de ribera dels ambients 
fluvials. 

o Canyars de vores d'aigua (Scirpo-Phragmitetum W.). Són franges denses i 
pobres en espècies, que estan constituïdes bàsicament per la canya 
(Arundo donax), i l’acompanya la corretjola gran (Calystegia sepium). 
Apareix pels marges dels camps i del horts i és especialment densa i ben 
constituïda entorn dels diversos recs, torrents i rierols que travessen bona 
part del terme, i abunda especialment a bona part del tram urbà del riu 
Daró. 

o Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia) i esbarzer (Rubus ulmifolius) de 
terra baixa. Es tracta d’un hàbitat que colonitza els recs i les clarianes dels 
boscos de ribera, i està dominat per l’esbarzer, i pot anar acompanyat 
d’altres plantes com l’aranyoner (Prunus spinosa), l’arç blanc (Crataegus 
monogyna), i algunes lianoides com la vidiella (Clematis vitalba). 

El riu Daró és el principal sistema fluvial del terme, i esdevé molt rellevant per la diversitat 
biològica del municipi i per a la seva relació ecològica amb els municipis veïns. El 
recorregut del Daró pel terme municipal de la Bisbal d’Empordà és relativament curt i 
força devaluat en termes generals, tot i que s’han de reconèixer unes característiques 
ambientals d’interès. En els 5,2 km de longitud del riu s’identifiquen tres tipus d’ambients 
fluvials clarament diferenciats: 



 

POUM LA BISBAL D’EMPORDÀ -23- DOCUMENT I 
ESTUDIS PRELIMINARS   TERRITORI I MEDI AMBIENT 

 

Figura 12. Delimitació dels principals ambients fluvials al llarg del riu Daró 

Font: A partir del Pla de Recuperació Integral del Riu Daró al seu pas pel terme de la Bisbal, 

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2010. 

 Aigües avall de la confluència amb la riera del Vilar, en contacte amb el massís 
de les Gavarres, on es preserven els millors valors del riu com a ecosistema dins 
el terme de la Bisbal. Es poden diferenciar tres àrees: 

o La rambla del riu (primers 400 metres des de l’entrada al terme), amb una 
llera oberta, marges més baixos, substrat de sorres i còdols, així com la 
presència del tamariu (Tamarix canariensis), la sarga (Salix elaeagnos), el 
saülic (Salix purpurea) i el jonc boval (Scirpus holoschoenus) entre la 

Principal xarxa hidrogràfica

Daró connector - Plana Baix Ter

Daró de transició urbà-espai obert

Daró urbà

Daró connector - massís Gavarres

Ambients fluvials del riu Daró

Terme de La Bisbal d'Empordà
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vegetació que creix al mig del riu i més definitòria d’aquesta mena 
d’ambients. 

o La bassa d’en Canyà, en continuïtat amb la rambla fluvial, i esdevé un 
espai natural de prou entitat del riu Daró. El fet que aquesta bassa 
constitueixi un punt permanent d’aigua permet disposar d’un refugi i 
referent per a la fauna, i d’un hàbitat d’espècies de protecció i indicadores 
de la qualitat fisioquímica i biològica de les aigües estanques de la bassa, 
molt especialment de l’espiga d’aigua i el ranuncle pel que fa a elements 
florístics, i del peix espinós per a la fauna. L’espinós és una espècie 
protegida molt sensible a les alteracions del seu hàbitat (aigües quietes o 
lentes i de poca fondària), que l’ha fet desaparèixer de les seves àrees 
naturals, fins a convertir-se en una espècie molt amenaçada. 

o La devesa. Des del pont del vial de circumval·lació, el meandre esquerre 
del riu està resseguit per una formació boscosa d’uns 300 m de longitud 
dominada per una plantació de plàtans. Té un interès escàs en termes de 
composició florística, però assegura la continuïtat i l’estructura de bosc de 
ribera a les portes de la ciutat. 

 Tram de transició entre el sector anterior, de contacte amb el massís forestal, i el 
tram estrictament urbà del riu: 

o La zona d’hortes de façana fluvial amb un bon nivell d’estructura i 
composició de la vegetació de ribera. S’observa una continuïtat d’arbres 
autòctons com el freixe i l’om, d’arbres naturalitzats com el lledoner i la 
figuera, tot i que també prolifera l’ocupació monoespecífica o a clapades 
d’espècies al·lòctones i bioinvasores com la robínia, l’ailant i la canya, o de 
plantacions de plàtan. 

o El meandre del Pedró. Al barri del Pedró el riu forma un meandre molt 
característic i pronunciat que, actualment, es destina a un ús del sòl 
compartit entre una línia d’edificis construïts i, a la part confrontant amb el 
riu, una superfície de conreu abandonada. La vegetació de ribera en 
aquest tram s’ha empobrit, tant a nivell d’estructura com en composició 
florística. El perfil de vegetació és més dèbil, amb menys cobertura ripària, 
i més domini d’espècies banals o antropitzades. 

 Tram urbà, dins el qual es distingeixen els següents àmbits: 

o La façana fluvial del barri de l’Aigüeta. Des d’aigües avall del pont de 
l’Embut, el pas del riu pel barri de l’Aigüeta posa de manifest un entorn 
relativament degradat, amb abocaments de deixalles generalitzades i la 
presència d’una vegetació prou banal, amb abundància de canyars, 
robínies i comunitats de bardissa indicadores d’unes comunitats de ribera 
en procés de degradació. 
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o La façana estrictament urbana del riu. Es correspon amb el tram endegat 
de la llera del riu en la façana urbana, constituïda tant pels edificis 
construïts a peu de riu entre les proximitats del pont Vell i el pont Nou, com 
pel passeig Marimon Asprer entre el pont Nou i el de l’Embut. 

 Aigües avall del Daró, on el riu s’endinsa de ple a la plana al·luvial del Baix Ter. 
Fins a prop dels 3 km la llera es fa estreta i canalitzada per unes vores que 
s’alcen, a banda i banda, en forma de terraplè per preservar les terres de conreu 
de les riuades. Malgrat l’escassa cobertura ripària que té el corredor fluvial en 
aquest tram, el recorregut del riu per aquesta plana té un fort component 
paisatgístic i estètic, tant actual com potencial. La presència d’exemplars de 
vern, roure martinenc, àlber o tamariu, entre altres arbres autòctons, ens 
evidencia el potencial del riu i les seves capacitats per desenvolupar encara 
boscos de ribera poc o molt estructurats. 

La següent figura delimita la vegetació de ribera associada a l’espai fluvial del Daró: 

Figura 13. Mapa sintètic de vegetació del riu Daró al seu pas pel terme de la Bisbal 

Font: Pla de Recuperació Integral del Riu Daró al seu pas pel terme de la Bisbal, Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2010. 

A tall conclusiu, convé destacar que, en general, la vegetació de ribera al Daró es troba 
en un estat progressiu de degradació, amb una tendència al desplaçament de les 
comunitats autòctones per part d’espècies foranies. Més concretament, l’estat de la 
vegetació riberenca és la següent: 

 Predomini d’estructures poc desenvolupades, amb clapes importants amb 
absència de vegetació arbòria o arbustiva, amb formacions d’arbres en 
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filera, alineats a la part superior del talús del riu, i amb trams prolongats 
amb vegetació forània (especialment canyar). 

 Composició en general pobra de les espècies pròpies dels ambients 
fluvials, amb abundància d’espècies al·lòctones de les comunitats de 
ribera com la canya (Arundo donax) i la robínia (Robinia pseudoacacia), 
acompanyats d’altres espècies indicadores de la forta antropització de 
l’espai com l’ailant (Ailantus altissima), el lledoner (Celtis australis), el 
plàtan (Celtis australis), o la figuera (Ficus carica). Altres espècies 
al·lòctones que ens indiquen el grau d’artificialització de l’espai fluvial, 
són la figuera de moro (Opuntia ficus-indica), la serrana americana 
(Cyperus eragrostis) –abundant dins la llera– i el raïm de moro 
(Phytolacca americana). 

De totes maneres, d’acord amb la caracterització feta abans sobre els 
diferents ambients fluvials del riu Daró, existeixen trams amb presències 
puntuals o concentrades d’arbrat autòcton com el freixe de fulla petita 
(Fraxinus angustifolia) i l’om (Ulmus minor). En menor mesura, apareix el 
pollancre (Populus nigra), l’àlber (Populus alba), el salze (Salix alba), el 
gatell (Salix atrocinerea) i el tamariu (Tamarix canariensis), aquest últim 
molt localitzat allà on el Daró es manifesta com a rambla. El roure 
martinenc (Quercus humilis) i el vern (Alnus glutinosa) són exemplars 
comptats un cop el riu ja s’endinsa a la plana. 

1.3.1.2. Fauna 

El tipus de fauna existent es correspon amb la diversitat d’ambients naturals que s’han 
identificat en l’apartat anterior: 

 Hàbitat forestal: Es tracten d’ecosistemes naturals complexos i ben estructurats, 
de certa rellevància ecològica, amb espècies ben sensibles a l’alteració dels 
hàbitats. Es refereix tant als boscos de les Gavarres com als espais forestals que 
cobreixen els turons intercalats enmig de la plana agrícola. L’estrat arbori 
esclarissat i la cobertura arbustiva abundant afavoreix la presència d’un bon 
nombre d’espècies animals, entre les quals es poden distingir les següents: 

o Rèptils i amfibis: Abunden espècies mediterrànies típiques com el tòtil (Alytes 
obstetricans), llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), la bívia tridàctila (Chalcides 

chalcides), la sargantana cuallarga (Psammodromus algirus), la sargantana roquera 
(Podarcis muralis), la serp de vidre (Anguilis fragilis), la serp verda (Malpolon 
monspessulanus), la serp blanca (Elaphe scalaris), el gripau corredor (Epidalea 
calamita), el gripau comú (Bufo bufo), el dragó (Tarentola mauritanica), i es preveu 
com a posible (Llorente i altres,1995) la presència de la serp de ferradura (Coluber 
hippocrepis), considerada escassa al conjunt de Catalunya. 
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o Mamífers: Les espècies més característiques són els macromamífers, com el 
senglar (Sus scrofa), la guilla (Vulpes vulpes), el teixó (Meles meles), la geneta 
(Genetta genetta) i la fagina (Martes foina). Altres espècies més petites també 
busquen refugi i aliment al bosc, com són la musaranya vulgar (Crocidura russula), 
el ratolí boscà (Apodemus sylvaticus), la rata negra (Rattus rattus), la rata cellarda 
(Eliomys quercinus) o l’esquirol (Sciurus vulgaris). 

o Aus: Els grups de les aus que hi cerquen recer i lloc per niar són diversos, amb 
espècies variades de mallerengues com la blava (Parus caeruleus), la carbonera 
(Parus major) i la cuallarga (Aegithalos caudatus). Altres poblacions d’aus són el 
pit roig (Erithacus rubecula), el tudó (Columba palumbus), el mosquiter pàl·lid 
(Phylloscopus bonelli), el gaig (Garrulus glandarius), el tallarol de casquet (Sylvia 
atricapilla), el rossinyol comú (Luscinia megarhynchos), el pinsà comú (Fringilla 
coelebs), i el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), i abunden els picots, com 
el picot verd (Picus viridis) i el picot garser gros (Dendrocopos major). Entre els 
rapinyaires diürns s’hi poden trobar l’aligot comú (Buteo buteo), l’esparver vulgar 
(Accipiter nisus) i l’astor (Accipiter gentilis), i pel que fa als nocturns, hi ha el 
gamarús (Strix aluco) i de forma molt esporàdica el duc (Bubo bubo). 

Dins el bosc també hi abunda una gran diversitat d’artròpodes com aranyes, 
escarabats, erugues de lepidòpters i formigues que representen un esglaó molt 
important dins la cadena tròfica com a font d’aliment d’aus, amfibis, rèptils i 
mamífers. 

 Hàbitat agrícola: Es correspon bàsicament amb camps de cereal de secà, de 
dimensions mitjanes, així com alguns horts prop de zones habitades, i 
plantacions forestals de pollancres i plataners. Aquests ecosistemes agrícoles 
també es desenvolupen en els marges de camps i rierols amb vegetació de 
canyissar i altres tipus que funcionen com a punts d’amagatall per a les espècies 
animals, i facilita que es puguin desplaçar fins a les masses forestals. Hi ha 
molts animals propis dels ambients forestals que aprofiten els espais agrícoles 
com a àrees de refugi i de caça. La gran quantitat d’invertebrats que es troben 
associats a aquests tipus d’hàbitats permet l’existència de fauna vertebrada 
(micromamífers, aus i rèptils) que se n’alimenten i així permeten el manteniment 
de la fauna depredadora. En general, destaquen els següents grups: 

o Pel que fa als rèptils destaca la presència del llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), 
la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), la sargantana de paret (Podarcis 
muralis), la sargantana cua-llarga (Psammodromus algirus), el vidriol (Anguis 
fragilis), la colobra llisa meridional (Coronella girondica), la serp verda (Malpolon 
monspessulanus), i la serp blanca (Elaphe scalaris). 

o Pel que fa als mamífers s’hi troben els animals propis dels ambients boscosos 
propers, com són el senglar, la geneta, el teixó, la mostela i també la guilla, que de 
dia es refugien als ambients menys accessibles i de nit són més actius per trobar 
aliments en aquestes àrees agrícoles més obertes. Els petits mamífers més 
comuns són la rata negra, la rata comuna (Rattus norvegicus), la rata cellarda, el 
ratolí domèstic (Mus musculus), i també el ratolí de camp (Mus spretus). A les 
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àrees amb plantacions arbòries són representatius l'eriçó (Erinaceus europaeus), 
el conill de bosc (Oryctalagus cuniculus), i la mostela (Mustela nivalis). 

o Pel que fa a l’avifauna, les espècies més comunes presents a la zona són la 
cogullada vulgar (Galerida cristata), l’oreneta vulgar (Hirundo rustica), la perdiu 
roja (Alectoris rufa), la guatlla (Coturnix coturnix), el capsigrany (Lanius sentor), el 
gratapalles (Emberiza cirlus), la gralla (Corvus monedula), la garsa (Pica pica), 
l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris), el pardal comú (Passer domesticus), el pardal 
xarrec (Passer domesticus), el verdum (Carduelis chloris), el gafarró (Serinus 
serinus) i la cadernera (Carduelis carduelis) entre altres passeriformes. Pel que fa 
a rapinyaires, hi són presents habitualment l’aligot comú i el xoriguer comú (Falco 
tinnunculus) com a poblacions diürnes, i el mussol comú (Athene noctua), l’òliba 
(Tyto alba) i el xot (Otus scops), com a nocturnes. 

 Hàbitat fluvial: Al conjunt de la xarxa hídrica del terme (rius, rieres i torrents) la 
fauna vinculada a aquests hàbitats es presenta diversa, amb abundància 
d’espècies generalistes, i algunes especificitats d’interès al riu Daró. de totes 
maneres, en general el component faunístic de la zona s’allunya força del que li 
correspondria a un hàbitat d’aquestes característiques, degut a la presència d’un 
cabal cada vegada més petit, irregular i intermitent, i a l’absència d’un bosc de 
ribera estructurat, que ajudi a la conformació d’uns ambients frescals que puguin 
ser veritablement diferenciadors en relació a les condicions d’hàbitat que trobem 
a la plana circumdant. En concret, cal destacar el següent, especialment del riu 
Daró: 

o Pel que fa a la fauna invertebrada existeix una variada representació de grups com 
els anèl·lids oligoquets, els mol·luscs gasteròpodes i els aràcnids, com també els 
insectes ortòpters, mantoïdeus, heteròpters, lepidòpters, dípters, himenòpters i 
coleòpters. Esdevenen animals típics de les zones agrícoles i de vorada de camp 
de les planes litorals. 

o Pel que fa als vertebrats, aprofiten les bardisses i una certa densitat vegetal per 
arrecerar-s’hi o bé troben en els elements arbrats talaies, llocs on menjar o espais 
de nidificació que van en retrocés a la plana oberta per raó de la intensitat d’usos. 
Més concretament: 

- En el cas dels amfibis i rèptils, destaquen el gripau comú i corredor, el 
llangardaix comú, la sargantana ibèrica, el vidriol, i les serps verda i 
d’escala o blanca. 

- Entre els ocells destaquen l’aligot, l’esparver (Accipiter nisus), el xoriguer, 
la tòrtora (Streptopelia turtur) i el tudó (Columba palumbus), així com el 
mussol comú, l’òliva, l’abellerol (Merops apiaster), la puput (Upupa epops), 
el pit-roig (Erithacus rubecula), el rossinyol, la merla (Turdus merula), el 
trist (Cisticola juncidis), els tallarols capnegre (Sylvia melanocephala) i de 
casquet (S. atricapilla), els mosquiters (Phylloscopus sp.), el 
papamosques (Ficedula hypoleuca), les mallerengues blava (Parus 
caeruleus) i carbonera, el raspinell (Certhia brachydactyla), la garsa (Pica 
pica), l’estornell, els pardals (Passer domesticus i P. montanus), el pinsà 
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(Fringilla coelebs), la cardina (Carduelis carduelis), el verdum, el passerell 
(C. cannabina) i el cruixidell (Miliaria calandra), entre d’altres. 

- Pel que fa als mamífers, la seva presència en els hàbitats fluvials és 
temporal, ja que solen utilitzar-los per trobar aigua o per caçar aliment, 
com seria el cas del senglar, el teixó o la guineu. Fins i tot s’ha esmentat 
la probable presència de la llúdriga (Luttra luttra) al Daró. Tanmateix 
apareixen l’eriçó comú (Erinaceus europaeus), la musaranya menuda 
(Suncus etruscus), la musaranya comuna (Crocidura russula), els rat-
penats de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros) i gran (R. ferrum-
equinum), el conill (Oryctolagus cuniculus), el ratolí domèstic (Mus 
musculus), el talpó vulgar (Microtus duodecimcostatus) i la mostela 
(Mustela nivalis). 

Amb relació a l’espai pròpiament de llera, i allà on l’aigua s’hi acumula en determinades 
èpoques de l’any, la fauna acostuma a tenir un cert component oportunista, atès al 
caràcter temporal d’una gran part d’aquests ambients. Per exemple s’identifiquen els 
amfibis com la granota verda (Rana perezi), el tòtil granoter (Discoglosus pictus) o els 
rèptils com la serp d’aigua (Natrix maura). Entre les aus, cal destacar el bernat pescaire 
(Arcea cinerea) i el martinet blanc (Egretta garzetta), l’ànec collverd (Anas 
platyrhynchos), la polla d’aigua (Gallinula chloropus), el corriol petit (Charadrius dubius), 
la xivitona (Actitis hypoleucos), les cueretes (Motacilla sp.), el picot garser petit 
(Dendrocopos minor), l’abellerol (Merops apiaster), l’oriol (Oriolus oriolus), el rossinyol 
bord (Cettia cetti), i el blauet (Alcedo atthis), una de les espècies que requereixen una 
bona cobertura arbòria per desplaçar-se al llarg dels connectors fluvials, i que en aquest 
cas pot habitar tant als ambients forestals com als hàbitats de plana i aiguamoll. 

Finalment convé destacar a part la rellevància de la població ictícola, sobretot al sector 
de la bassa d’en Canyà al riu Daró, a aigües amunt del nucli de la Bisbal, allà on l’aigua 
s’hi acumula per més temps i gairebé durant tot l’any. Entre les espècies autòctones s’hi 
han localitzat l’anguila (Anguilla anguilla), la bagra (Squalius cephalus), el barb de 
muntanya (Barbus meridionalis) i l’espinós o escanyagats (Gasterosteus aculeatus)        
–aquesta última com a espècie més emblemàtica de la zona–, i també larves de diferents 
amfibis (salamandres, tritons, etc.). De totes maneres, existeixen poblacions de peixos 
introduïts, com la carpa (Cyprinus carpio), el carpí (Carassius auratus) i el mirallet 
(Lepomis gibbosus). 

Val a dir que el Consorci de les Gavarres té a la bassa del Canyà una de les estacions 
de mostreig de peixos, amfibis i altra fauna aquàtica, i hi realitza un seguiment des de 
l’any 2007. També efectua operacions de repoblació o rescat com la de la sequera de 
l’any 2008, que va eixugar la bassa del Canyà i va privar la reproducció de l’espinós. 

1.3.2. Espais i elements d’interès natural 

El terme de la Bisbal presenta una matriu natural diversificada, directament vinculada al 
massís forestal de les Gavarres, i a la seva relació amb la plana al·luvial del Baix Ter. 
Aquestes preexistències dels sistemes naturals es classifiquen d’acord amb el seu valor 
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especialment ecològic i els requeriments per a la seva protecció. En aquest sentit, es 
distingeixen tota una sèrie de figures i marcs reguladors de protecció que afecten al 
territori de la Bisbal: 

Figura 14. Hàbitats naturals d’especial interès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espai Xarxa Natura Natura 2000: unitat del massís forestal de les Gavarres, i 
curs alt del riu Daró 

 Espai PEIN: unitat del massís forestal de les Gavarres, i curs alt del riu Daró. 
D’acord amb l’annex 3 del Decret 328/92, pel qual s'aprova el Pla d'espais 
d'interès natural, es protegeixen estrictament les següents espècies de flora, dins 
la divisió de les fanerògames: 

o Cistàcies: Cistus ladaniferus 
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o Lleguminoses: Adenocarpus  telonensis i teliue linifolia 

o Rubiàcies: Galium scabrum 

 Hàbitats d’Interès Comunitari: conjunt de la matriu forestal del terme (albaredes, 
salzedes i altres boscos de ribera, alzinars i carrascars, jonqueres i herbassars 
graminoides humits, pinedes mediterrànies, suredes, i vernedes i altres boscos 
de ribera afins). No presenten protecció administrativa els àmbits que queden 
fora dels límits del PEIN i la Xarxa Natura 2000. 

L’annex IV de la Directiva 97/62/CEE considera, per la seva raresa, l’Spiranthes 
aestivalis com un tàxon d’interès comunitari que requereix una protecció estricta. 

 Hàbitats d’Interès Comunitari de rang prioritari: vernedes i altres boscos de ribera 
afins, d’acord amb la Directiva Hàbitats 92/43/CEE. 

El Decret 172/2008, pel qual es crea el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, inclou 
a l’annex 2  el Galium scabrum,  l’Isoetes durieui, i l’Arisarum simorrhinum com a 
espècies vulnerables. 

D’altra banda, pel que fa a la fauna, segons la llista vermella d’espècies amenaçades que 
cada quatre anys publica la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), 
a les Gavarres es troben tres espècies en perill (EN), com són el ratpenat de peus grans 
(Myotis capaccini), el peix espinós (Gateorosteus gymnurus), i la libèl·lula (Oxygastra 
curtisii). Un segon grup d’espècies són les considerades vulnerables (VU), i el 
representen tres peixos (Barbus meridionalis, Anguilla anguilla, i Leuciscus cephalus), un 
rèptil (Mauremys leprosa), un ocell (Alcedo atthis), i tres ratpenats (Rhinolophus euryale, 
Myotis emarginata, i Miniopterus schreibersii). Finalment, un tercer grup inclou espècies 
pròximes a l’amenaça (NT), i vénen representats a les Gavarres per cinc ratpenats 
(Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Plecotus austriacus, Hypsugo 
savii, i Tadarida teniotis), tres aus (Falco subbuteo, Circaetus gallicus, i Dendrocopos 
minor), i tres amfibis (Hyla meridionalis, Pelobates cultripes, i Alytes obstetricans). 

Un darrer grup d’espècies no amenaçades, però que són d’interès al massís de les 
Gavarres, i a més figuren als annexes de la Directiva Hàbitats o Directiva Aus, són el 
Lucanus cervus, l’Euphydryas aurinia, l’Hermorrhois hippocreips, el Myotis daubentoni, el 
Caprimulgus europaeus, el Bubo bubo, i el Sylvia undata. 

D’acord amb tots aquests apartats anteriors de caracterització exhaustiva dels hàbitats 
naturals i de la flora i la fauna característica de la zona, es poden identificar tota una sèrie 
d’espais i elements que conformen la matriu natural del terme, i esdevenen peces 
fonamentals per a l’estructuració general i integrada del territori de la Bisbal (veure annex, 

plànol 6): 

 Massís forestal de les Gavarres. Espai inclós dins el Pla d’Espais d’Interès 
Natural (PEIN) i de la mateixa manera a la Xarxa Natura 2000. És un bon 
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exemple de la diversitat dels ecosistemes forestals mediterranis, dominat per les 
suredes i l'alzinar (Quercetum ilicis galloprovinciale), i constitueix una excel·lent 
reserva de poblaments florístics i faunístics d’aquests hàbitats. 

 Verneda de la Marqueta. Hàbitat de ribera (Lamio-Alnetum glutinosae) 
estructurat amb bosc de galeria molt ben conservat a la conca alta de la riera de 
la Marqueta. Hi predomina el vern, i a l’estrat arbori l’acompanyen el freixe, el 
pollancre i l’alzina. Es tracta d’un sector poc accessible, i la massa forestal 
segueix la dinàmica de renovació i manteniment que provoca el règim de 
torrentades. 

 Riu Daró. Espai fluvial que travessa meridianament el costat oest del terme de la 
Bisbal d’Empordà, i connecta els ambients fluvials del massís de les Gavarres 
amb els del riu Ter. La seva capçalera també està inclosa dins el PEIN i la 
XN2000, i té el seu principal interès natural fins a la bassa d’en Canyà, just 
abans d’iniciar el tram més urbà del curs. 

Precisament, la bassa d’en Canyà esdevé un dels principals valors naturals del 
terme, i té el seu origen en una singularitat hidrodinàmica i hidrogeològica del 
sector, que afavoreix l’existència i permanència d’una làmina d’aigua superficial, i 
la constitució d’un hàbitat natural propi d’ambients humits. 

 Conca de drenatge del riu Daró. Sistema de rieres i torrents per a l’evacuació de 
les aigües dels vessants septentrionals del massís de les Gavarres, que recorre 
els terraprims de la serra i la plana al·luvial del Daró. Aquesta xarxa natural pren 
continuïtat a través d’un entramat de recs antròpics que tradicionalment han 
tingut un ús agrícola pel regadiu dels camps o han esdevingut fonts d’aigua per a 
un aprofitament industrial. Aquests tributaris estan resseguits per comunitats de 
ribera que en molts casos han vist simplificat el seu valor natural. 

 Retalls forestals sobre aixecaments rocosos. Prop de les Gavarres la topografia 
presenta lleugeres ondulacions que es corresponen amb un sistema de turons 
enmig de la plana recoberts per formacions forestals, preferentment de boscos 
mixtes d’alzina i pins, i de pinedes mediterrànies. 

 Roureda de Torre Romsar.. Clapa forestal al peu de mont de les Gavarres, en 
continuïtat amb la matriu forestal del massís. Pren la singularitat de ser una 
roureda de roure martinenc (Pteridio aquilinae-Quercetum pubescentis) amb 
garric al sotabosc, ben estructurada i establerta enmig d’un domini de vegetació 
perennifòlia a uns nivells altitudinals relativament baixos. 

 El bosquetet. Massa forestal de vora urbana formada per un alzinar de terra 
baixa, i ben relacionat amb els espais oberts del sector del Remei (entorn 
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agrícola envoltat pel turó de Marenys i el puig del torrent del Cargol), a la zona 
de les pistes esportives. 

 Arbres monumentals. Elements arboris aïllats i cordons vegetals que ocupen 
arbitràriament el territori, tant el sòl urbà com el rústec, i solen presentar un 
interès pel valor de la seva dimensió, estètica i, en alguns casos, qualitat en el 
paisatge natural i també urbà. 

Dins el sòl urbà, es coneixen un plàtan de la zona de la piscina municipal, una 
magnòlia de Can Fina, una palmera grossa (guasintoria filífera) a la cruïlla entre 
els carrers del Raval i de Valentí Almirall, un cedre i un xiprer al jardí de l’edifici 
Torre Maria, i la singularitat arbòria de la font de l’arbre. En el sòl no urbanitzable 
destaquen el roure monumental proper al mas Pica, el pi de Can Gallaret, el suro 
de Can Puignau, i la figuera de la zona de la bassa d’en Canyà. 

 Tampons vegetals a la vora urbana. Posen en contacte els espais oberts i els 
sistemes naturals amb la trama urbana. Es considera la plataneda del passeig 
fluvial Marimon Asprer, així com la devesa desdibuixada que protegeix el marge 
esquerre del meandre del Pedró, i la filera de plàtans que tanca el carrer del 
Pont. 

1.3.3. Connectivitat ecològica i permeabilitat territorial 

El terme de la Bisbal està conformat per un mosaic de cobertes i usos del sòl molt 
estratègic a l’hora de garantir la permeabilitat ecològica, paisatgística i social de la matriu 
territorial que s’estén, al llarg de la plana al·luvial del Baix Ter, entre el massís de les 
Gavarres i les riberes del Ter, dos espais que estan inclosos a la Xarxa Natura 2000. 
Aquest sistema d’espais naturals també es relaciona ecològicament amb la zona humida 
de la conca baixa del Ter, als Aiguamolls de l’Empordà, a través dels plans al·luvials i 
l’estructura de recs que alimentava l’antic traçat del riu Daró fins a la Platja de Pals. 
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Figura 15. Context dels espais naturals protegits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funció i la responsabilitat connectiva del terme sobrepassa l’àmbit local, i pren també 
una projecció més territorial. El plànol 4 de l’annex mostra els fluxos de connexió tant 
transversals com longitudinals que impliquen el terme de la Bisbal dins aquest escenari 
general de garantia de la preservació dels valors funcionals del conjunt del sector de 
transició entre els ambients forestals de les Gavarres i l’entorn fluvial del Ter. 

Per fer efectiva aquesta permeabilitat territorial, convé conèixer quins són els elements 
que conformen els sistemes naturals i de paisatge, i alhora determinar exactament com 
es pot dur a terme aquesta connexió o bé física o bé funcional. Es distingeixen fins a dos 
tipus de fluxos per assolir la connectivitat funcional: 

 Fluxos generals. Es corresponen amb els eixos connectors d’abast territorial per 
garantir la comunicació especialment biològica i paisatgística entre les Gavarres i 
el Ter. Dins el conjunt d’aquest àmbit, hi participen les següents grans peces 
connectores del territori: 

o Matriu forestal del massís de les Gavarres i terraprims de peu de mont. 
Font emissora i receptora de fluxos biològics. És un espai protegit 
d’interès natural, i una part es troba dins el terme de la Bisbal. 
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o Sistema fluvial del riu Daró. Esdevé el cordó umbilical dels àmbits 
biogeogràfics de les Gavarres i del Ter a través de la plana. És un espai 
d’interès connector, i una part drena el terme de la Bisbal. 

o Matriu agroforestal del sector de les Serres – Pla de Sies – Pla de Cruïlles, 
en continuïtat al nord amb el sector també agroforestal de La Pedra blanca 
– Puig de Queralb, el qual comunica amb la matriu forestal de la Planoia – 
i els Boscos de Foixà, al marge dret del riu Ter. També pren continuïtat 
amb l’espai d’interès natural del Puigventós, que integra la zona humida de 
les terreres de Vacamorta. És un espai d’interès connector, i se situa 
fora del terme de la Bisbal, al seu costat de ponent. 

o Matriu agroforestal del sector de La Garriga Grossa – Boscos de Canapost 
– Pla de Revetlla, en continuïtat amb l’espai d’interès natural de l’antic 
estany d’Ullastret i turons de l’entorn, que està en contacte amb els plans 
al·luvials de la confluència entre els rius Daró i Ter. És un espai d’interès 
connector, i se situa fora del terme de la Bisbal, al seu costat de llevant. 

o Matriu agrícola del Baix Ter. La plana al·luvial agrícola és la matriu més 
extensa en el contacte entre les Gavarres i les riberes del Ter. És un espai 
d’interès connector, i una part ocupa el terme de la Bisbal. 

Una part dels espais forestals que pertanyen en aquestes àrees d’interès natural 
i connector són de molt interès pel manteniment dels ecosistemes forestals. 

 Fluxos locals. Es corresponen amb els eixos connectors d’abast més petit que 
contribueixen localment a la configuració i a la salut dels anteriors sistemes 
generals, i així poden garantir una permeabilitat ecològica, paisatgística i social 
d’abast més territorial. Dins el terme es distingeixen els següents connectors 
(veure plànol 5 de l’annex): 

o Xarxa fluvial secundària. Garanteix l’estructuració i la funcionalitat tant 
hidràulica com hidromorfològica i natural del sistema del Daró. Dins el 
terme en són actius la riera de Vulpellac, la riera del Vilar, la riera de la 
Marqueta, la riera de Sant Pol, el torrent del Raig, el rec Madralet, el rec 
del Molí, i els dos recs Madral, el de l’Aigüeta i el del Castell d’Empordà. 

o Pla al·luvial Daró-Rissec. Garanteix la integració dels espais al·luvials de la 
confluència dels dos rius. Dins el terme es correspon amb el sector 
agrícola que envolta la depuradora municipal. 

o Retalls agroforestals del nord. Garanteix la continuïtat paisatgística i 
ecològica del mosaic agroforestal del nord, format per fragments de bosc 
que cobreixen un sistema de turons petits, i que tenen continuïtat des de la 
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massa forestal de Puigventós, a l’est, fins als boscos de Canapost a l’oest. 
Dins el terme es correspon amb la intercalació de turons del sector nord 
(Castell d’Empordà, turó de Marenys, la Serra, Puig del torrent del Cargol, 
Puig d’en Tries i P uig d’en Ponç). 

Aquesta disposició discontínua de petites masses forestals intercalades 
enmig de la plana agrícola actuen com a boscos illa de gran interès 
ecològic i connectiu pel desplaçament de les espècies animals, i funcionen 
com a àrees de refugi i nidificació al costat de les fonts d’alimentació 
corresponents als espais oberts agrícoles. 

o Conreus de Pregavarres. Garanteix la continuïtat paisatgística i de 
funcionalitat productiva i ecològica del corredor agrícola que, dins el terme, 
confronta amb el massís de les Gavarres, i que uneix els plans agrícoles 
de Cruïlles i de la Revetlla, els quals abans ja s’han distingit com a espais 
d’interès connector dins la matriu general. També inclou la peça de la 
Roureda, fora dels límits del PEIN. 

o Plana agrícola del Baix Ter. Garanteix la continuïtat fins a la vora de les 
Gavarres de l’espai d’interès agrari del Baix Ter, d’acord amb el valor 
territorial que li confereix la seva gran extensió, els nivells de productivitat 
agrícola, i la seva unitat i estructuració paisatgística. 

La superfície predominant del terme és agrícola. L’estructura divisòria dels 
camps esdevé un connector potencial per facilitar els fluxos migratoris i de 
dispersió de les diferents espècies animals i vegetals al llarg del territori. 

El conjunt dels fluxos i relacions locals entre sistemes permet delimitar una anella verda 
funcional al terme que exemplifica la permeabilitat i l’heterogeneïtat territorial de la Bisbal, 
o sigui, que garanteix la connectivitat ecològica, la connexió social, i la seva diversitat 
paisatgística: 

1. Retalls forestals enmig de la plana agrícola del Baix Ter, al nord 

2. Riu Daró, a l’oest 

3. Massís de les Gavarres, al sud 

4. Corredors agrícoles, al nord i al sud de la ciutat 

1.3.4. Paisatge 

El terme de la Bisbal exemplifica la gran diversitat de paisatges de la comarca del Baix 
Empordà, i integra ambients i sistemes compatibles que permeten singularitzar com a 
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gran unitat paisatgística el mosaic agroforestal del sector de transició entre les Gavarres i 
la vall fluvial del Ter 

Com a mostra d’aquesta riquesa i heterogeneïtat paisatgística, per a la valorització i 
protecció dels paisatges catalans, l’Administració catalana està impulsant la redacció del 
Catàleg del Paisatge de Catalunya, que una primera proposta  inclou el sector de la 
Bisbal dins la intersecció entre les unitats de les Gavarres, de l’Empordanet-Baix Ter, i 
dels terraprims. 

A una escala de més detall, el Pla Director Territorial de l’Empordà identifica el paisatge 
específic dels entorns de la Bisbal com una unitat espacial significativa, representada pel 
sistema de petits turons que s’enlairen i s’encadenen enmig de la plana agrícola. 

La figura següent mostra les principals matrius del paisatge (forestal, agrícola, 
agroforestal i fluvial) que estructuren els espais oberts del terme i els relacionen amb 
unitats externes: 

Figura 16. Principals matrius del paisatge 
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El plànol 6 de l’annex reprodueix aquestes matrius i detalla altres espais i elements 
característics i identitaris del terme de la Bisbal. A continuació s’enumeren i es 
caracteritzen tots aquests components del paisatge: 

 Espais forestals. Es correspon amb el paisatge estrictament forestal del massís 
de les Gavarres. 

 Espais agroforestals. Es correspon, per una banda, amb la matriu agrícola del 
nucli de Sant Pol que conviu amb la trama forestal del massís de les Gavarres, i 
per altra banda, inclou l’espai predominantment agrícola format per les petites 
elevacions arbrades al nord del terme, travessades pel riu Daró i la riera de 
Vulpellac. Es tracta d’una imatge identificativa d’aquest sector meridional de la 
plana rural empordanesa. 

 Espais agrícoles. Es correspon amb un espai obert configurat per peces 
agrícoles que donen continuïtat a unitats superiors que envolten el terme de la 
Bisbal, ja sigui el pla al·luvial de la Revetlla, el de Cruïlles, o el del Baix Ter. La 
seva posició periurbana li atorga un elevat valor territorialment estratègic per 
protegir activament el paisatge de les vores urbanes. 

Al terme de la Bisbal es desenvolupen sòls de valor agrícola alt i moderat, 
d’acord amb els nivells de productivitat, l’estructura parcel·lària de l’espai, i la 
seva qualitat com a peça que conforma el paisatge identitari de l’Empordà. Més 
concretament, es distingeixen els següents àmbits (veure plànol 7 de l’annex): 

o Zona agrícola formada per conreus extensius de regadiu d’elevat valor 
productiu, paisatgístic i cultural. Es tracta d’un sòl molt apte pel 
desenvolupament de l’activitat agrícola, i ocupa el sector nord del terme. 

o Zona agrícola de conreus de secà l’elevada producció agrària. Es tracta 
d’un sòl apte pel desenvolupament de l’activitat agrícola, i ocupa el sector 
de ponent del terme, tant al seu extrem nord (petita peça que confronta 
amb l’àrea agroforestal del Puigventós) i sud (pla de Cruïlles). 

o Zona agrícola de regadiu amb valor cultural i paisatgístic per extensió, i 
també estratègic per la seva posició sobre el territori. Es tracta d’un sòl que 
ocupa la plana de les pregavarres, i presenta uns rendiments agraris 
moderats. 

Els horts periurbans i de façana fluvial també formen part del paisatge 
identitari i antropitzat de la Bisbal, tot i que ha perdut extensió, i la seva 
presència és més testimonial i dispersa. 
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Figura 17. Zones d’hortes al terme de la Bisbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convé destacar la proliferació de fragments de camps de secà (vinya i olivera), 
que ordenen el paisatge agrícola en mosaic de la zona més periurbana. 

 Espais fluvials. Es correspon amb l’àmbit fluvial de la conca del riu Daró, 
conformat per un cordó forestal de ribera que presenta diferents graus 
d’artificialització. És rellevant la importància ecològica i paisatgística de les 
gorgues d’aigua permanent del riu Daró, que acullen importants comunitats 
faunístiques (especialment l’espinós) i esdevenen racons de gran atractiu 
natural. 

La pràctica totalitat del curs del riu, en el seu recorregut pel municipi de la Bisbal, 
està protegit per motes i esculleres en els trams on limita amb terrenys agrícoles, 
i per esculleres i murs de contenció en els trajectes més urbans. 

 Espais urbans. Es correspon amb la trama urbana de la ciutat de la Bisbal 
d’Empordà, que ocupa el pla al·luvial del riu Daró, i també amb el nucli de Castell 
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d’Empordà, que corona un dels turons que s’aixequen enmig de la plana. 
Aquestes peces urbanes s’integren amb els espais oberts de l’entorn a través de 
l’activitat agrícola periurbana i la xarxa fluvial que drena la plana. 

A una escala de més detall, s’identifiquen tot una sèrie d’espais de qualitat paisatgística i 
que són socialment emblemàtics, entre els quals destaquen els següents: 

 Puig de Miraviles (219 m). Mirador en un dels cims de les Gavarres dins el terme 
de la Bisbal, per contemplar una panoràmica oberta de la plana agrícola fins al 
Montgrí. 

 Conjunt de la Font d’en Salomó i el pou de glaç. Entorn dins el massís de les 
Gavarres, al nucli rural de Sant Pol. Està situat en un dels seus indrets més 
ombrívols del sector, on la vegetació de ribera comparteix espai amb altres 
caducifolis com el roure martinenc, i conviu amb el pou de glaç, un dels 
principals patrimonis culturals del terme en sòl rústic. 

 Font de l’arbre. Petit parc urbà molt freqüentat per la població local, a prop del riu 
Daró, i de trànsit cap als espais oberts del sud. 

 Font del Remei. Racó del terme als peus del turó on s’enlaira el castell 
d’Empordà, també força freqüentat per la gent de la ciutat. Des d’aquest punt 
s’obre una ampla conca visual dels plans del Daró. 

 Font de Santa Llúcia. Aquesta font es troba a l’entorn de l’ermita de Santa Llúcia 
de l’Arboç, en ple massís de les Gavarres, prop de la riera amb el mateix nom. 
Es troba dins una finca municipal, on també hi ha un petit refugi de muntanya. 

 Itineraris paisatgístics. Existeixen uns recorreguts visuals molt populars entre la 
població local que permeten contemplar vistes obertes del paisatge agroforestal 
característic de la Bisbal, i coincideixen amb connectors socials a peu o en 
bicicleta, que accedeixen a sectors singulars com el conjunt agrícola del marge 
inundable dret del Daró entre la zona esportiva i el nucli de Castell d’Empordà, i 
molt a prop, el sector elevat del Bosquetet, on hi ha la font de Sant Ramon. 
Altres rutes menys conegudes són les que s’endinsen pels espais forestals del 
massís de les Gavarres (el camí de la serra dels Perduts, el camí de la Capelleta 
o el camí de la Ganga). 

 Miradors urbans. Dins el sòl urbà del terme es distingeixen dos punts elevats 
(Castell d’Empordà i Convent de Sant Sebastià) des d’on es poden contemplar 
vistes panoràmiques de la ciutat i imatges de conjunt del seu entorn. Tanmateix, 
és rellevant la perspectiva visual que s’obté de la ciutat des del camí del Puig 
d’en Vidal, al costat esquerre del meandre del barri del Pedró, després de creuar 



 

POUM LA BISBAL D’EMPORDÀ -41- DOCUMENT I 
ESTUDIS PRELIMINARS   TERRITORI I MEDI AMBIENT 

 

la devesa de plàtans, sobretot quan el riu conté una làmina d’aigua i s’hi pot 
veure reflectida la imatge urbana. 

Altres punts d’observació, dins el sòl no urbanitzat, que formen part dels hàbits 
de passeig de la gent de la Bisbal, són el sector del Bosquetet i el Puig de la 
Torre Romsar. 
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2. ANÀLISI DELS PRINCIPALS VECTORS AMBIENTALS 

2.1. El cicle de l’aigua 

Tot seguit es descriu el sistema de gestió del cicle de l’aigua a la Bisbal, des de la 
captació a través de pous fins al sanejament abans del seu abocament a la llera del Daró. 

2.1.1. Sistema de subministrament de l’aigua 

La gestió del servei de subministrament de l’aigua potable al municipi de la Bisbal 
d’Empordà és a càrrec de l’empresa concessionària SOREA des de l’any 1980. 

La figura següent il·lustra en síntesi quin és el funcionament actual de l’abastament 
d’aigua potable al terme de la Bisbal. 

Figura 18. Abastament d’aigua de la Bisbal d’Empordà 

Font: SOREA, 2010. 

2.1.1.1. Fonts d’abastament 

La Bisbal aprofita actualment l’aigua subterrània de l’aqüífer al·luvial superficial del Daró-
Baix Ter mitjançant dos pous situats dins el terme, i compra aigua en alta de l’estació de 
tractament d’aigua potable de Fontanilles. 
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Figura 19. Situació dels pous municipals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots els pous treballen de manera simultània cada dia de l’any, i de mitjana els dos pous 
propis subministren entre un 60 i un 70% de l’aigua total anual que s’abasteix al terme, 
mentre que el percentatge restant l’assumeix el pou de Fontanilles. 

Taula 1. Règim mitjà d’explotació dels pous. Any 2009 

Pou Profunditat m3/h m3 

Pou Castell 18 metres 80 0 (fora de servei) 

Pou Forallac 20 metres 180 435.017 

Pou Nou 18 metres 80 58.355 

Pou ETAP Fontanilles 40 metres 95-125 262.111 

TOTAL   755.484 

Font: SOREA, 2010. 

GEOSERVEI va redactar el 2007 un informe de resultats de l’assaig de bombament del 
pou Mas Bahí amb relació al recolzament del proveïment de la Bisbal d’Empordà i 
Forallac, posterior a un estudi justificatiu de l’aptitud hidrogeològica de la unitat aqüífera 
on s’emplaça el pou. L’informe va concloure el següent: 

Tributaris del Daró

Aqüífer superficial de la plana
al·luvial del Baix Ter i Daró

Límit de terme municipal

Riu Daró

Hidrogeologia

Massa d'aigua Fluviodeltaica
del Baix Ter

Massa d'aigua dels Paleògens
del Baix Ter

Pous d'abastament d'aigua potable

Pous municipals actius

Pou municipal no actiu

Pou de Fontanilles

TERME DE  
FONTANILLES 

TERME DE 
LA BISBAL D’EMPORDÀ 
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1. La captació de Mas Bahí permet recolzar l’abastament dels municipis de la 

Bisbal d’Empordà i Forallac. 

2. El cabal màxim d’explotació recomanable en aquesta nova captació és de 125 

m3/h. 

3. El règim d’explotació diari màxim recomanat és de 12 hores per garantir períodes 

de recuperació del nivell de l’aigua subterrània. 

4. Cal instal·lar els mecanismes d’elevació a una profunditat d’entre 28 i 30 m, just 

per sobre del tram del pou equipat amb canonada filtrant. 

5. L’aigua de la nova captació presenta valors de la concentració de ferro i 

manganès habitualment superiors als límits de potabilitat admissibles. Caldrà fer 

un seguiment de l’evolució d’aquests paràmetres i projectar el sistema de 

tractament específic més adequat. 

6. Respecte a la resta de paràmetres analitzats, inclosos els compostos 

nitrogenats, es troben dins dels rangs de potabilitat i presenten valors força 

inferiors als màxims admissibles segons el RD 140/2003. 

Més concretament, l’aigua del pou de Fontanilles es barreja amb l’aigua del pou Forallac i 
del pou Nou per reduir el contingut de nitrats d’aquestes fonts pròpies, alhora que a l’estiu 
aporta un cabal addicional al sistema ja que les demandes d’aigua creixen 
significativament i els pous municipals no tenen una capacitat sobrada, especialment 
perquè aprofiten uns aqüífers superficials notablement sensibles al règim de pluges i als 
períodes de sequera persistent. 

La següent figura representa el règim mensual de cabals explotats de cadascuna de les 
fonts de subministrament d’aigua en actiu per a l’abastament del terme de la Bisbal. 
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Figura 20. Aigua subministrada a la Bisbal d’Empordà. Any 2009 

Font: SOREA, 2010. 

Dins el terme existeix un tercer pou municipal que és operatiu però no està en actiu, ja 
que des de l’any 2001 es va detectar una concentració creixent de nitrats per sobre del 
límit permès (50 mg/l). La figura que segueix a continuació mostra l’evolució dels nivells 
mitjans de concentració de nitrats a l’aigua del sistema de pous municipals que 
abasteixen d’aigua al terme de la Bisbal. 

Figura 21. Evolució de la concentració de nitrats (en mg/L) en els pous municipals 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: SOREA, 2010. 
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Tot i les oscil·lacions mensuals, la millora de la qualitat de l’aigua és progressiva al llarg 
dels darrers tres anys, tot i que les darreres mostres han detectat un increment moderat 
de les concentracions de nitrats. 

Val a dir que, a part de les causes atribuïdes a l’activitat agropecuària, la qualitat de 
l’aigua destinada a l’abastament de la població, també es deu a les deficiències del 
sistema de sanejament. La depuradora ha tingut problemes associats a la intrusió 
d’aigües blanques en els col·lectors d’aigües residuals. 

D’altra banda, convé afegir que a part d’aquests tres pous que formen part del sistema de 
subministrament municipal d’aigua potable, l’aqüífer al·luvial del riu Daró dins el terme de 
la Bisbal, i segons l’inventari efectuat per GEOSERVEI el 2007, dóna aigua a 90 pous 
més, que equivalen aproximadament a uns 770.000 m3/any, i la majoria estan destinats al 
regadiu, i amb menor mesura a l’horta i a l’ús ramader. 

Taula 2. Tipologia dels pous situats a l’aqüífer al·luvial del riu Daró. Any 2007 

Font: Pla de Recuperació Integral del Riu Daró al seu pas pel terme de la Bisbal, Ajuntament de la Bisbal 

d’Empordà, 2010. 

Els principals volums d’extracció es concentren en els pous que se situen ben a prop del 
riu Daró, cosa que té efectes directes sobre la progressiva reducció dels nivells de l’aigua 
subterrània de l’aqüífer lliure superficial i, en conseqüència, repercuteix sobre el cabal 
circulant del riu. 

 

 

 

Sense límit de franja long. De 0 a 100 m. del Daró De 100 a 250 m. del Daró Límit TM de la Bisbal 
d’Empordà Núm. M3/any Núm. M3/any Núm. M3/any 

Pous per a sondatges 8 0 4 0 10 0 

Pous improductius 23 0 6 0 0 0 

Pous fora d'ús 4 0 3 0 0 0 

Pous sense dades 9  -- 4 -- 1 -- 

Pous actius amb 
dades** 93 1.262.499 28 979.643 12 225.020 
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Figura 22. Tendència piezomètrica del riu Daró segons el punt de control del Rissec S-24. 
Període 1975-2008 

 

 

 

 

 

 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009. 

Cal afegir que a l’aqüífer dels detrítics neògens i paleògens de l’Empordà també 
s’exploten diversos pous per a usos agrícoles, tot i que el seu rendiment hidràulic és petit. 

2.1.1.2. Dipòsits de distribució 

L’aigua captada pels pous dos pous municipals es condueix a la canonada d’impulsió on 
se sotmet a la seva sortida a un tractament de desinfecció amb hipoclorit sòdic, i ja arriba 
clorada al dipòsit de Puig Negre. Pel que fa a l’aigua procedent de l’ETAP de Fontanilles, 
rep un tractament físico-químic de filtració i desinfecció amb l’addició d’hipoclorit sòdic i 
polihidroxiclorosulfat d’alumini com a floculant-coagulant que elimina l’excés de ferro i de 
manganès. D’aquesta manera l’aigua arriba totalment clorada i acondicionada al dipòsit 
de Puignegre, des d’on es distribuirà a la xarxa d’abastament per satisfer els diferents 
usos de la ciutat. 

Des del dipòsit de Puignegre es deriva una part de l’aigua al dipòsit de Sant Pol, el qual 
abasteix d’aigua al nucli de Sant Pol i la casa de colònies Rosa dels vents – pou de glaç. 

Taula 3. Característiques dels dipòsits de distribució de l’aigua potable 

Dipòsit Volum (m3) Temps de reserva 

Puignegre 1.400 0,5 – 1,5 dies 

Puig de Sant Ramon 200 1 – 2 dies 

Sant Pol 120 2 – 5 dies 

TOTAL 1.720  

Font: SOREA, 2010. 
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El dipòsit de Puignegre no presenta una capacitat suficient per assegurar amb garanties 
de continuïtat la distribució dels volums d’aigua que demanen els diferents usos del 
terme. Des de l’Ajuntament es preveu la construcció d’un nou dipòsit de 3000 m3 al puig 
de Sant Ramon, dins el terme de la Bisbal. 

Amb relació als consums d’aigua del conjunt del terme, la taula següent mostra l’evolució 
dels cabals d’aigua consumits segons trimestres i tipologia d’usos. 

Figura 23. Evolució dels consums totals anuals d’aigua (m3) relatius al sistema municipal 
d’abastament. Període 2005-2009 

Font: SOREA, 2010. 

 

La taula següent especifica l’evolució dels consums anuals d’aigua segons els principals 
usos: 

Taula 4. Consums totals anuals d’aigua (m3) per tipologia d’usos. Període 2005-2009 

 

Tipus ús 2005 2006 2007 2008 2009 

Domèstic 511414 542615 534988 510864 504913 

Industrial 19898 19137 17364 16122 14670 

Municipal 44932 15319 18411 11658 15092 

Font: SOREA, 2010. 
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Convé afegir que d’acord amb els volums d’aigua subministrats a la xarxa municipal i els 
consums registrats d’aigua, el sistema d’abastament de la Bisbal té un volum incontrolat 
d’aigua de gairebé el 30%, atribuït principalment a les pèrdues en la xarxa de distribució, 
així com a altres raons diverses (comptadors aturats, connexions fraudulentes no 
detectades, buidat de trams de canonada per reparacions, etc.). 

2.1.2. Sistema de sanejament de l’aigua 

La gestió del servei de sanejament de l’aigua en alta del municipi de la Bisbal és 
responsabilitat de l’Ajuntament, tot i que el manteniment del col·lector en alta i l’explotació 
de l’EDAR recau a l’Agència Catalana de l’Aigua, qui concedeix el servei a l’empresa 
SEARSA. 

El sistema de sanejament de la Bisbal està constituït per una xarxa de col·lectors que 
recull les aigües residuals i pluvials –en els àmbits de nova urbanització recent disposen 
de xarxa separativa–, i per l’estació depuradora d’aigües residuals situada al nord-oest 
del terme. Les aigües tractades provenen de la Bisbal, Corçà, Cruïlles i Vulpellac a través 
de diversos col·lectors que conflueixen abans de la planta, on hi entren mitjançant un únic 
conducte. 

Els abocaments d’aigües residuals poden ser (1) abocaments directes al domini públic 
hidràulic, amb la corresponent autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, i (2) 
abocaments a la xarxa de clavegueram, que requereixen l’autorització de l’ACA, i el 
compliment de les condicions de connexió que estableix l’Ajuntament. 

Taula 5. Relació d’expedients d’abocament en el municipi de la Bisbal 

Codi expedient Focus emissor Tipus Estat del tràmit 

21999000972 ARGILES COLADES, S.A. Abocament a llera Tancat 

AA2003002339 
CASA DE COLONIES ROSA DELS 

VENTS - POU DE GLAÇ 
Abocament a llera En Curs 

21999000217 CERAMICA PUIGDEMONT, SL Abocament a llera Tancat 

AA2002001921 
ESCORXADOR DEL BAIX 

EMPORDA, S.A. 
Abocament amb 

connexió a EDAR 
En Curs 

AA2004000697 
ESTACIONES DE SERVICIO 

CAPRABO, SA 
Abocament amb 

connexió a EDAR 
En Curs 

AA2003000118 
INDUSTRIAS CERAMICAS 

BRANCOS, SA 
Abocament amb 

connexió a EDAR 
En Curs 

21999000216 MAGLOCORK, SL Abocament a llera Tancat 

AA2003002469 PEDRA ARTIFICIAL MURIANA, SL 
Abocament amb 

connexió a EDAR 
En Curs 

21995000280 PEDRA DECORATIVA TORRA, Abocament a llera Tancat 
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Codi expedient Focus emissor Tipus Estat del tràmit 

S.C.C.L. 

21999000218 PEDR-ART, S.C. Abocament a llera Tancat 

21998000854 TERRA I TRADICIÓ, SCCL Abocament a llera Tancat 

Font: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2010. 

2.1.2.1. Xarxa de clavegueram de la Bisbal 

A l’any 2005, l’Ajuntament informa a l’Agència Catalana de l’Aigua dels següents 
problemes: 

 la limitació de l’estació de bombament per a l’aigua de la piscina municipal, 

 la sobrecàrrega dels col·lectors d’aigües residuals del sector urbà del marge dret 
del Daró i del municipi de Forallac, 

 la impossibilitat de connexió de les aigües del sector urbà amb el nou col·lector 
projectat amb el nou pont del vial de circumval·lació, 

 el manteniment de les filtracions que afecta a l’estació depuradora (per 
sobrecàrrega) i a l’aqüífer (contaminació per compostos nitrogenats). 

Aquestes limitacions posen en evidència la necessitat de l’execució del projecte de nova 
construcció d’un col·lector en alta del sistema de sanejament de la Bisbal, que inclou les 
següents obres: 

 Renovació del col·lector en alta situat a la llera del Daró entre el pont de 
l’avinguda Josep Tarradellas i el Pont Vell de la Bisbal d’Empordà, i recollida de 
les aportacions del col·lectors en baixa de l’avinguda Josep Tarradellas i del rec 
del Raig. 

 Enderrocament i retirada de l’antic col·lector de la llera del riu, des de la piscina 
municipal fins al Pont Vell, i desmantellament del bombament del Pont Vell. 

 Retirada del tram de canonada d’impulsió del bombament de la piscina que entra 
dins del riu i connexió a la xarxa urbana existent en els carrers del marge 
esquerre del riu. 

El nou col·lector, en definitiva, ha de substituir i desdoblar els col·lectors en alta de 
sanejament, corregint els dèficits de disseny (traçat i capacitat), resolent el sistema de 
bombament d’aigües residuals, i eliminant els punts d’intrusió d’aigües blanques. 

D’acord amb el document “Projecte constructiu de desdoblament dels col·lectors en alta 
del sistema de sanejament de la Bisbal d’Empordà”, els cabals punta d’aigua residual 
previstos d’acord amb les propostes de desenvolupament urbanístic vigents a la conca 
drenada pel col·lector, són els que segueixen a continuació: 
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Taula 6. Cabals de disseny del col·lector del sistema de sanejament de la Bisbal d’Empordà 

Tram 
Estat actual Estat futur 

Residuals (l/s) Pluvials (l/s) Residuals (l/s) Pluvials (l/s) 

Av. Josep Tarradellas – Rec 
del Raig 

11,26 33,79 24,91 74,73 

Rec del Raig – Pont Vell 19,06 57,18 36,35 109,05 

Piscina municipal – Carrer 
del Pont 

2,96 6 4,94 12 

Font: Projecte Projecte constructiu de desdoblament dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de la Bisbal 

d’Empordà, Agència Catalan de l’Aigua, 2007. 

2.1.2.2. Tractament de les aigües residuals 

A continuació es detallen les limitacions que presenta el sistema actual de tractament de 
les aigües residuals en termes de qualitat i de quantitat. 

Capacitat actual del sistema de tractament en termes de qualitat 

La següent figura presenta l’evolució de diferents paràmetres de qualitat de l’aigua dels 
cabals d’entrada i de sortida a l’EDAR com la matèria en suspensió (MES), la demanda 
biològica d’oxigen (DBO5) i la demanda química d’oxigen (DQO), on es denoten les 
millores significatives dels nivells de qualitat de l’aigua després de la posada en marxa de 
les noves obres de l’any 2003. 

Taula 7. Paràmetres de qualitat de l’aigua d’entrada i sortida de l’EDAR de la Bisbal d’Empordà 

 

Any 
Afluent (mg/l) Efluent (mg/l) 

MES DBO5 DQO MES DBO5 DQO 

1999 471 491 991 8 7 52 

2000 492 381 785 9 7 61 

2007 262 293 617 13 15 55 

2008 223 307 617 9 11 42 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009. 

Val a dir que tot i que els valors mitjans anuals de qualitat de l’aigua dels cabals d’entrada 
reflecteixen una millora substancial, es detecten fortes oscil·lacions que sobrepassen la 
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capacitat de disseny de l’estació depuradora, que és de 250 mg/l en el cas de la MES, i 
de 350 mg/l per a la DBO5. Això té efectes en el procediment de depuració. 

Capacitat actual del sistema de tractament en termes de quantitat 

A part d’aquestes limitacions en el sistema actual de tractament de les aigües en termes 
de qualitat, la depuradora també presenta una capacitat que no és suficient per assumir 
cabals punta d’entrada. 

Una de les millores introduïdes al sistema de sanejament a l’any 2003 es va traduir en un 
desdoblament dels cabals d’arribada de les aigües residuals a la depuradora, amb destí a 
dos tractaments diferenciats amb els seus corresponents punts d’abocament: 

 les aigües depurades provinents del decantador secundari s’aboquen 
directament a llera a la confluència del Daró amb el Rissec, aigües avall 
dels pous d’abastament de la Bisbal d’Empordà. 

 les aigües provinents del sistema de biomembranes s’aboquen a la llera 
del riu a l’alçada de la mateixa EDAR, sense concentracions de nitrats 
que puguin afectar a l’aqüífer al·luvial, i amb qualitat suficient per a la 
recàrrega de l’aqüífer. 

Figura 24. Punts d’abocament de l’EDAR de la Bisbal d’Enmpordà al riu Daró 
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De totes maneres, l’Àrea d’Inspecció i Control de l’Agència Catalana de l’Aigua, en 
l’informe EDAR de la Bisbal d’Empordà. Situació actual (març de 2007), proposa la 
construcció d’un segon decantador per tal d’evitar problemes de capacitat hidràulica en 
l’existent en el moment que hi hagi parades en les biomembranes, i així evitar també els 
efectes que té d’arrossegament dels fangs. En determinats períodes de l’any, sobretot a 
l’hivern, hi ha una part del cabal d’entrada que es bypassa directament en el pou 
d’entrada. 

El cabal actual de disseny de l’EDAR és de 3.225-3.500 m3/dia, equivalent a una població 
aproximada de 12.000 habitants, xifra que s’ha superat amb els 13.475 habitants (any 
2008) a qui la depuradora dóna servei, i que inclou els nuclis de la Bisbal d’Empordà i 
Castell d’Empordà (TM la Bisbal d’Empordà), Corçà, Cruïlles i Monells (Cruïlles, Monells i 
Sant Sadurní de l'Heura) i Vullpellac (TM Forallac). 

La taula següent mostra les variacions mensuals dels cabals de sortida de la depuradora 
segons l’època de l’any en termes de règim pluviomètric i demandes d’aigua, alhora que 
es denota una progressiva disminució dels cabals totals anuals i dels mesos 
corresponents a èpoques plujoses a causa sobretot de la implantació gradual de la xarxa 
de clavegueram separativa de recollida d’aigües pluvials i residuals, sense menystenir 
l’efecte dels darrers episodis de sequera que s’han presentat en els períodes 
habitualment més plujosos. 

Taula 8. Cabals de sortida de l’EDAR de la Bisbal d’Empordà (m3/dia). Període 2005-2008 

Mesos Any 2005 Any 2006 Any 2007 Any 2008 

Gener 4.301 5.540 3.508 2.786 

Febrer 5.466 6.121 4.421 2.832 

Març 5.148 6.091 4.950 2.973 

Abril 4.977 5.687 5.883 3.103 

Maig 4.245 4.517 5.130 4.996 

Juny 3.442 2.381 3.792 5.643 

Juliol 3.503 2.526 2.775 3.049 

Agost 3.245 3.159 3.044 2.495 

Setembre 3.286 4.365 2.671 2.330 

Octubre 5.124 5.664 2.687 2.347 

Novembre 6.570 4.415 2.496  2.768 

Desembre 5.691 4.247 2.694  3.052 

Cabal mitjà diari 4.583 4.559 3.664 3.197 

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2009. 

Davant d’aquest escenari, actualment està en tràmit d’aprovació el projecte d’ampliació i 
de millora de l’estació depuradora d’aigües residuals del sistema de sanejament de la 
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Bisbal d’Empordà. Més concretament, els objectius operatius d’aquesta actuació són els 
següents: 

 Ampliació del tractament biològic, reconvertint el 50% del tanc de laminació 
existent a tanc biològic. Les actuacions associades més significatives són la 
duplicació de les instal·lacions d’ultrafiltració i completar el sistema de 
subministrament d’aire del procés biològic ampliat. 

 Ampliació de la capacitat hidràulica d’alguns equips electromecànics. 

 Renovació d’equips electromecànics obsolets. 

 Ampliació de les instal·lacions elèctriques i de control de les noves instal·lacions i 
equips, implantant els corresponents quadres elèctrics i autòmats programables 
en la sala existent. 

 Reparacions i ampliació d’edificació. 

 Altres millores en les instal·lacions auxiliars com ara d’urbanització de la 
parcel·la, elements de seguretat i salut o bé incloure una barrera verda de 
protecció visual en tot el perímetre de la parcel·la. 

Amb l’aplicació d’aquestes millores, es pretén que l’EDAR sigui capaç de tractar els 
cabals de disseny que segueixen a continuació en un horitzó de 25 anys vista, en el qual 
es preveu un increment dels cabals i càrregues contaminants de l’influent degut al 
creixement de l’àmbit de drenatge davant d’un augment esperat de la població i de 
l’activitat econòmica de la ciutat, a part de tenir en compte que es produirà una reducció 
d’aigües blanques en l’influent per les actuacions de millora en la xarxa de sanejament a 
curt i mitjà termini que s’han explicat a l’apartat anterior. 

Taula 9. Cabals de disseny de l’EDAR de la Bisbal d’Empordà 

Cabal 
Cabal actual Cabal futur 

Temporada alta Temporada baixa Temporada alta Temporada baixa 

Diari (m3/dia) 4.000 5.500 4.500 6.500 

Mitjà (m3/hora) 167 229 188 271 

Punta (m3/hora) 417 573 469 677 

Font: Projecte d’ampliació i millores de l’EDAR del sistema de sanejament de la Bisbal d’Empordà, Agència Catalana de 

l’Aigua, 2008. 

Tractament dels fangs de la depuradora 

Pel que fa als fangs, com que procedeixen d’un sistema de baixa càrrega, seran 
parcialment digerits i hauran de tenir un contingut de matèria seca igual o superior al 
20%. S’espesseixen per gravetat i es deshidraten mecànicament mitjançant un 
decantador centrífug amb addició de polielectrolit. La sortida es fa a través d’un sistema 
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de secat tèrmic que, en cas d’avaria o de saturació, es veu complementat per l’aplicació 
d’un sistema de compostatge. La gestió del compost serà assumida per un gestor 
autoritzat. 

2.2. Ambient atmosfèric 

Tot seguit es caracteritza la qualitat del conjunt del medi atmosfèric del sector de la Bisbal 
segons els nivells de contaminació de l’aire, acústica i lluminosa. 

2.2.1. Contaminació de l’aire 

El terme de la Bisbal pertany a la zona de qualitat de l’aire (ZQA) número 9 (zona 
Empordà): 

 

 

 

 

 

Per donar representativitat territorial als resultats de les mostres que es prenen des de la 
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), aquestes zones 
es delimiten d’acord amb unes condicions semblants de dispersió i emissions de 
contaminants, i dins de cadascuna d’elles es diferencien unes àrees segons l’ocupació 
del sòl (urbanes, suburbanes o rurals) i el tipus de fonts emissores de contaminants a 
l’atmosfera (trànsit, industrials o fons), amb l’objectiu d’estandarditzar els escenaris 
d’emissió i d’immissió de partícules contaminants. 

2.2.1.1. Nivells de contaminació 

D’acord amb l’informe de qualitat de l’aire de Catalunya a l’any 2008, la zona de 
l’Empordà presenta la el següent balanç: 

 els nivells mesurats de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, 
el benzè i el plom estan per sota dels valors límit establerts per la normativa 
vigent. 

 els nivells mesurats d’arsènic, cadmi i níquel no han superat els valors objectiu 
establerts a la legislació. 

ZQA 9 Empordà
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 els nivells d’ozó troposfèric mesurats són superiors als valors objectiu de 
protecció de la salut humana i de protecció de la vegetació d’aplicació l’any 2010 
i als objectius a llarg termini de protecció de la salut humana i de protecció de la 
vegetació que no s’han de superar a partir de l’any 2020, tot i que no hi ha hagut 
cap superació del llindar d’informació a la població ni del llindar d’alerta. 

 els nivells de monòxid de carboni, partícules en suspensió de diàmetre inferior a 
2.5 micres, òxids de nitrogen i diòxid de sofre són inferiors als valors límit. 

Segons l’Índex Català de la Qualitat de l’Aire (ICQA), que es calcula sobre els nivells 
d’immissió dels contaminants SO2, NO2, CO, PST, O3 i PM10, el 47% de les mesures de 
l’estació de control i vigilància atmosfèrica de Girona, una de les més properes al terme 
de la Bisbal, presenta uns nivells de qualitat excel·lent, mentre que el 51% és 
satisfactòria, i el 2% restant té una qualitat acceptable. 

Per a una altra banda, l’avaluació de la qualitat de l’aire al terme es fa a partir de les 
mesures de les estacions de control situades a Begur i al mateix municipi de la Bisbal 
d’Empordà: 

Font: Servei de Vigilància i Control de l’Aire, Secció d’Immissions, Departament de Medi Ambient i 

Habitatge, 2010. 

A partir de les dades dels darrers 5 anys (2005-2009) d’aquestes estacions de 
mesurament, se’n pot obtenir la següent valoració: 

 Els nivells mesurats de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, 
el diòxid de nitrogen, el diòxid de sofre, el plom i el benzè estan per sota dels 
valors límit establerts per la normativa vigent. 

 Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi i níquel no s’han superat els 
valors objectiu establerts a la legislació. 

 Pel que fa al monòxid de carboni i a les partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 2.5 micres, a partir de l’inventari d’emissions i les condicions de 
dispersió de la zona s’estima que els nivells són inferiors als valors límit. 

 En relació amb els nivells d’ozó troposfèric, s’ha superat el llindar d’informació a 
la població durant dues hores l’any 2006 i no s’ha donat cap superació del llindar 
d’alerta. 
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2.2.1.2. Fonts de contaminació atmosfèrica 

Les fonts principals dels contaminants més importants al terme de la Bisbal són les 
següents: 

Tipus de contaminant Font emissora antropogènica 

SO2 (diòxid de sofre) Transport, principalment vehicles de gasoil 

NO2 (diòxid de nitrogen) Transport 

Fàbriques de vidre 

O3 (ozó) És un contaminant secundari, no emès per cap 
focus, i es forma per l’acció de la llum solar i en 
presència d’òxids de nitrogen i hidrocarburs 

H2S (sulfur d'hidrogen) Depuradores d’aigües residuals 

CO (monòxid de carboni) Transport: principalment vehicles de gasolina 

Fàbriques de vidre i de ceràmica 

Cremacions agrícoles 

PST (partícules totals en suspensió) Fàbriques de vidre 

Fàbriques de ceràmica 

Transport: principalment vehicles de gasolina 

Cremacions agrícoles 

HCT (hidrocarburs totals) Transport 

Pèrdues en processos industrials 

Depuradores d’aigües residuals 

Indústria que utilitza dissolvents 

Pb (plom) Vehicles de gasolina 

Fàbriques de ceràmica 

Metalls pesants Fàbriques de vidre 

La principal font de contaminació atmosfèrica és el transport. La figura següent assigna el 
pes relatiu de cada gran grup emissor del terme de la Bisbal amb dades d’emissió de 
CO2 equivalent. El diòxid de carboni és un dels principals gasos responsables de l’efecte 
hivernacle, i el que s’emet amb més quantitat i intensitat a l’atmosfera. 
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Figura 25. Emissions amb efectes globals a la Bisbal d’Empordà en el sectors industrial, transport i 
domèstic. Dades de CO2 equivalent, any 2001 

 

 

 

 

Font: Agenda 21 de la Bisbal d’Empordà, 2001. 

2.2.1.3. Activitats industrials potencialment contaminants 

D’acord amb l’antic catàleg d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera 
(CAPCA), la Bisbal tenia classificades 9 activitats emissores de contaminants dins el grup 
B (d’una escala de A a C, de més a menys contaminants), la majoria d’elles relatives a la 
fabricació de ceràmica. La contaminació atmosfèrica que genera aquest tipus d’indústria 
se sol relacionar amb la crema de combustibles per escalfar els forns i en menor mesura 
pel modelat del material (polir, tallar, triturar, etc.) i el seu emmagatzematge. 

De totes maneres, aquest catàleg s’ha vist superat a partir de l’entrada en vigor de la Llei 
3/1998 de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA), i la seva derivació en 
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental integrats de les 
activitats, on es classifiquen en els annexes I i II les activitats de major incidència al medi 
per l’emissió de gasos contaminants a l’aire, l’aigua i el sòl, i que requereixen uns tràmits 
específics per a l’autorització i el control ambiental del desenvolupament de l’activitat: 

 Annex I: Activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i 
d’autorització ambiental, subjectes a la Directiva 96/61/CE del Consell, del 24 de 
setembre de 1996, de prevenció i control integrats de la contaminació. 

 Annex II: Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental 

Pel que fa al seguiment de les fonts i els nivells de contaminació atmosfèrica dels focus 
emissors del territori català, la Llei 16/2002 va propiciar que el Departament de Medi 
Ambient iniciés l’elaboració de l’Inventari d’Emissions i Fonts Contaminants de Catalunya, 
conegut com a EPER-CAT, que es va integrar en el Registre Estatal d’Emissions i Fonts 
Contaminants del Ministeri de Medi Ambient, i es va constituir d’acord amb les 
prescripcions fixades per la Comissió Europea a la Decisió 2000/479/CE sobre l’Inventari 
Europeu d’Emissions Contaminants (EPER), amb l’objectiu de garantir el seguiment dels 
nivells d’emissió dels contaminants provinents d’uns 20.000 establiments de tota la UE 
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que es troben inclosos a l’annex I de la Directiva 96/61/CE, substituïda recentment per la 
Directiva 2008/1/CE (“La presente Directiva tiene por objeto la prevención y la reducción integradas de la 

contaminación procedente de las actividades que figuran en el anexo I. En ella se establecen medidas para evitar o, 
cuando ello no sea posible, reducir las emisiones de las citadas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidas 
las medidas relativas a los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente considerado 
en su conjunto”). 

En aquest marc legislatiu, actualment el Departament de Medi ambient i Habitatge ha 
engegat el registre europeu E-PRTR d’Emissions i Transferències Contaminants aprovat 
per la Comissió Europea el febrer de 2006. Aquest nou registre substitueix l’inventari 
EPER anterior i amplia el seu camp d’actuació pel que fa a activitats contaminants, alhora 
que s’hi afegeixen emissions al sòl i també transferència de residus. 

L’Estat espanyol ha transposat les determinacions d’aquesta Directiva europea en el 
Reial Decret 508/2007, de 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament de la 
informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les actuacions ambientals 
integrades. Els establiments afectats per la nova normativa han de notificar les dades en 
el format especificat d’acord amb les condicions de l’annex I (activitats afectades pel nou 
registre E-PRTR), l’annex II (llista de substàncies que cal notificar), i annex III (dades 
d’emissions que cal destacar de l’establiment). 

El terme de la Bisbal d’Empordà només acull un establiment industrial subjecte a les 
obligacions del Reglament E-PRTR: 

Nom establiment INDÚSTRIES  CERÀMIQUES  BRANCÓS SA 

Apartat PRTR Indústries minerals 

Descripció subapartat PRTR Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant 
enfornada, en particular de teules, totxos refractaris, rajoles o productes 
ceràmics ornamentals o d’ús domèstic, amb una capacitat de producció 
superior a 75 t/d, i/o una capacitat d’enfornar de més de 4 m3 i de més de 
300 kg/m3 de densitat de càrrega per forn. 

2.2.1.4. Capacitat i vulnerabilitat atmosfèrica 

Els mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori front la contaminació atmosfèrica són 
eines de planificació del territori que permeten avaluar la incidència dels contaminants 
emesos a l’atmosfera (SO2, CO i PST) en una zona determinada. 

La Bisbal d’Empordà només disposa d’informació específica relativa a la vulnerabilitat 
atmosfèrica, és a dir, a l’exposició o nivells d’immissió de diferents elements sensibles 
(població i espais naturals) a problemes de contaminació atmosfèrica. Per a tots tres tipus 
de contaminants principals, la vulnerabilitat del terme és molt baixa segons els mapes 
elaborats per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. 
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Tot i no disposar de mapes de capacitat atmosfèrica pel sector de la Bisbal, si es tenen 
en compte els nivells d’immissió d’altres àrees urbanes de la zona de qualitat de l’aire 9 
de l’Empordà, el terme té una capacitat entre moderada i alta per concentrar nivells 
atmosfèrics assimilables pel medi ambient sense arribar a la superació dels límits 
d’immissió legals. 

2.2.2. Contaminació acústica 

El Departament de Medi ambient i Habitatge ha elaborat una proposta de mapa de 
capacitat acústica del municipi de la Bisbal, per tal de que serveixi a l’Ajuntament 
d’instrument de base per a l’aprovació del seu mapa de capacitat acústica. Segons 
aquesta proposta de zonificació acústica, les àrees de major capacitat en el municipi 
corresponen a la C-66 i les zones adjacents a indústries com el polígon industrial de 
l’Aigüeta i el sector del Gèminis. 

 
Figura 26. Mapa de capacitat acústica del terme de la Bisbal d’Empordà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010. 
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2.2.3. Contaminació llumínica 

2.2.3.1. Capacitat llumínica 

El mapa de protecció envers la contaminació lluminosa de Catalunya, elaborat pel 
Departament de Medi ambient i Habitatge i aprovat el desembre de l’any 2007, assenyala 
les zones més sensibles del territori a veure superada la seva capacitat d’immissió de 
llum, d’acord amb el valor natural dels espais, els usos del sòl, i en general, els 
requeriments de protecció del medi nocturn per seguir desenvolupant adequadament les 
funcions del territori, tant humanes (especialment en sòl urbà) com naturals (sistema 
d’espais oberts). 

La figura següent delimita els tres nivells de capacitat llumínica que es distingeixen al 
terme de la Bisbal: 
 

Figura 27. Mapa de protecció envers la contaminació llumínica del terme de la Bisbal d’Empordà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010. 
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Aquestes tres zones de representen tres nivells de protecció atenent, d’una banda, la 
necessitat de mantenir una il·luminació correcte de les àrees on es desenvolupen les 
activitats humanes i, de l’altra, l’obligació de protegir els espais naturals i la visió del cel a 
la nit. Més concretament, la delimitació de les àrees s’ha elaborat seguint els criteris que 
estableix la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn, i al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la llei. 

La zona de protecció màxima (E1) es correspon amb la zona PEIN i Xarxa Natura 2000 
del terme, la zona de protecció alta (E2) comprèn la resta del sòl no urbanitzable, i la 
resta (E3) coincideix amb el sòl urbà o urbanitzable del municipi. 

2.2.3.2. Enllumenat públic 

L’enllumenat públic té efectes tant en els nivells de contaminació llumínica com en 
l’estalvi energètic. És prioritària la línia d’actuació que procura obtenir el màxim 
aprofitament del flux lluminós amb el menor impacte ambiental i la menor despesa 
energètica. Això s’aconsegueix a partir de l’optimització de l’estructura i l’orientació dels 
pàmpols per evitar la llum residual i la llum intrusa, amb la substitució de les làmpades 
per sistemes més eficients, el control i la regulació de l’encesa i l’apagada, etc. 

L’Ajuntament de la Bisbal està duent a terme en el adequar-se als requeriments de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn, el qual regula aspectes relatius a les intensitats permeses de brillantor, al 
disseny i instal·lació de l’enllumenat, i al règim estacional i horari d’usos. 

Més concretament, s’estan substituint les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor 
de sodi d’alta pressió, i els pàmpols per tal d’assolir almenys una reducció del 50% del 
flux d’hemisferi superior que emet l’enllumenat preexistent. Avui resten pocs carrers 
sense la nova lluminària. Tanmateix s’ha finalitzat la implantació sense excepció del 
sistema LED a tots els punts semafòrics de la ciutat. 

Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de la Bisbal disposen d’un pla municipal d’adequació 
de la il·luminació exterior existent, on s’identifiquen els sectors on les instal·lacions 
d’enllumenat exterior necessiten millores per a la protecció lluminosa i l’estalvi energètic, i 
es planteja un programa d’actuacions (substitució de pàmpols, canvis de làmpades 
contaminants, regulació del flux i adequació de nivells) per superar els incompliments del 
reglament vigent, i per maximitzar els objectius de seguretat i protecció del medi nocturn. 

Cal anotar que el nucli antic requereix un tractament lumínic especial pel seu valor 
històric i comercial. Es tracta d’un punt de llum important i estratègic de la ciutat. Aquesta 
zona mereix un enllumenat eficient i que, al mateix temps, no alteri excessivament les 
condicions i qualitat de llum de l’espai i eviti perjudicar la seva identitat i el 
desenvolupament dels usos habituals. Per això, d’acord amb una regulació d’àmbit local, 
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en el barri vell es contempla la implantació progressiva de sistemes de lluminària amb 
al·lògens metàl·lics, que mantenen la lluminària blanca amb més bons rendiments de la 
làmpada respecte les de vapor de mercuri. 

2.3. Residus 

Tot seguit es descriu el sistema de recollida i gestió dels residus sòlids municipals del 
terme de la Bisbal. 
2.3.1. Infraestructura per a la recollida i gestió dels residus 

La figura següent mostra la distribució espacial de les diferents àrees d’aportació per a la 
recollida selectiva dels residus urbans. 

Figura 28. Àrees d’aportació de residus a la trama urbana de la Bisbal 
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Font: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2010. 

El servei de recollida del rebuig és responsabilitat de les brigades municipals de 
l’Ajuntament, té una freqüència diària i es realitza en horari nocturn. El conjunt de la 
fracció rebuig es trasllada fins a la planta de transferència de Forallac, gestionada 
directament pel Consell Comarcal del Baix Empordà a través de l’empresa explotadora 
Servitransfer, i d’aquí es trasllada fins a l’abocador controlat de Solius, entre els termes 
de Llagostera i Santa Cristina d’Aro, que també està administrat pel Consell Comarcal. 

Pel que fa a la resta de fraccions, el servei de recollida selectiva s’acorda en el marc d’un 
conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Empordà, qui subcontracta 
diferents gestors: Recumas el paper i els envasos, i Santos Jorge el vidre. L’empresa 
RUZ s’encarrega de la matèria orgànica, que és traslladada a la planta de compostatge 
de Solius. 

Pel que fa al calendari de la recollida selectiva, la fracció orgànica es recull sis dies a la 
setmana a l’estiu i tres a l’hivern, el paper/cartró i els envasos es recullen un o dos cops 
per setmana, i el vidre es carrega normalment un cop cada quinze dies. 

A part de les operacions de recollida selectiva, l’exercici de reciclatge, reutilització i 
valorització dels residus també es du a terme a través del servei de la deixalleria 
supramunicipal de la Bisbal d’Empordà, que és de titularitat municipal i està gestionada 
pel Consell Comarcal del Baix Empordà. Més concretament, es tracta d’un centre de 
recepció, emmagatzematge selectiu i transferència de residus amb la finalitat que aquests 
siguin reciclats, reutilitzats o eliminats de manera correcta. S’admeten els següents tipus 
de residus: 

Tipus de residu 

Residu especial Fluorescents, pneumàtics, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, 
piles, electrodomèstics amb CFC, olis minerals, olis vegetals, 
medicaments caducats, radiografies, aerosols, cartutxos i tòners, 
productes amb mercuri, envasos que hagin contingut residus especials 

Residu reciclable o utilitzable Paper i cartró, vidre, plàstic, ferralla i metalls, brics, tèxtil, fusta, 
electrodomèstics sense CFC 

Residu valoritzable Restes de jardineria, voluminosos, runes i restes d’obres particulars 

Residus no admesos Escombraries domèstiques, residus barrejats, no identificats o sense 
classificar, matèria orgànica, hospitalaris, deixalles procedents 
d’escorxadors, laboratoris, parcs urbans, etc., industrials, explosius o 
radioactius, procedents d’activitats extractives, ramaders o agrícoles, 
vehicles en desús, i residus de fibrociment 
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Figura 29. Instal·lacions de triatge i abocament controlat dels residus municipals en ús per part de la 
Bisbal d’Empordà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Agència de Residus de Catalunya, 2010. 

A banda de la infraestructura senyalada en el mapa anterior, la taula següent relaciona el 
conjunt d’instal·lacions que hi ha disponibles a la comarca del Baix Empordà per a la 
gestió de residus industrials i de runes. També s’inclouen els centres gestors més propers 
de dejeccions ramaderes (comarques del Gironès i Alt Empordà): 

Taula 10. Instal·lacions properes disponibles pel reciclatge de residus industrials 

Gestió de residus industrials 

Nom Municipi Activitat 

Assistència Costa Brava, SL Palafrugell Descontaminació de vehicles fora d’ús 

Desballestaments, SL Mont-ras Descontaminació i desballestament de 
vehicles fora d’ús 

Grues Font Garatge, SL Bellcaire d’Empordà 

Martí Vinyals Salamó Palamós Recuperació de paper i cartró, ferralla i 

!ñ
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CALONGE

SANTA CRISTINA D'ARO

LLAGOSTERA

CORÇÀ

CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA

QUART

PALAMÓS

MADREMANYA
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CASTELL-PLATJA D'ARO

PALAU-SATOR

TORRENT

CASSÀ DE LA SELVA

SANT FELIU DE GUÍXOLS

BISBAL D'EMPORDÀ (LA)

SANT MARTÍ VELL

MONT-RAS

PALAFRUGELL

VALL-LLOBREGA

H

ñ

! Planta de transferència 

Dipòsit controlat de residus municipals 

Deixalleria supramunicipal 

Terme de la Bisbal d’Empordà 
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Gestió de residus industrials 

Nom Municipi Activitat 

Recutrans, SL Palafrugell 
vidre mitjançant classificació i 
emmagatzematge de bateries i frigorífics 

Pere Cabrera Navarro Gualta 
Recuperació de ferralla, paper i cartró, i 
desballestament de vehicles fora d’ús 

Recuperació de Pedreres, SL 
Cruïlles, Monells i 
St. Sadurní de 
l’Heura 

Dipòsit controlat de residus no perillosos 
(classe II) 

Terres Vegetals Empordà, SL Palafrugell 
Compostatge en piles airejades de residus 
vegetals 

Sfera Garden, SL Calonge Trituració de restes vegetals 

Gestió de runes 

Nom Municipi Activitat 

Dipòsit controlat 
Ullà 

Abocament de runes Santa Cristina d’Aro 

Planta de reciclatge Regencós 

Gestió de dejeccions ramaderes 

Nom Municipi Activitat 

Burés Professional, SA 
Vilablareix 

Tractament de dejeccions ramaderes 
Castelló d’Empúries 

Font: Agència de Residus de Catalunya, 2010. 

La taula que segueix a continuació recull les quantitats de residus industrials declarats 
que produeixen les indústries inventariades per l’Agència de Residus de Catalunya: 

2.3.2. Producció de residus 

La figura següent representa l’evolució anual de la producció de residus urbans al llarg 
dels darrers nou anys, amb una tendència mitjana lleugerament creixent –tot i 
l’estabilització i descens dels darrers dos anys–, i un augment progressiu del pes de la 
recollida de residus reciclables o reutilitzables. 
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Figura 30. Producció anual de residus al terme municipal de la Bisbal d’Empordà (tones) 

 

 

 

 

 

 

Font: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2010. 

A continuació s’observa amb més detall el notori augment de la recollida selectiva de les 
diferents fraccions, on destaca molt significativament l’evolució de la separació de la 
matèria orgànica des de que es va implantar la seva recollida al municipi, i el constant i 
notable increment de la recollida separada del paper i el cartró. 

Figura 31. Producció anual de residus al terme municipal de la Bisbal d’Empordà (tones) 

Font: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2010. 
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Per a les diferents fraccions de residus reciclables o reutilitzables, també es detecta una 
millora del rendiment de la recollida selectiva. 

Finalment, amb les dades a la mà, i d’acord amb les observacions que fa l’Agenda 21 en 
el document de caracterització del medi receptor de la Bisbal, s’estima que les terres 
agrícoles del terme tenen una capacitat d’acceptació de dejeccions ramaderes que és 
major a la producció local de residus ramaders. En canvi, en els darrers anys s’ha anat 
observant una problemàtica creixent i prou significativa de contaminació de les aigües 
subterrànies per nitrats fruit de l’adob excessiu dels cultius. Aquest fet s’explica, d’una 
banda, per l’existència d’aplicacions en el sòl agrícola de la Bisbal de residus ramaders 
provinents d’altres municipis i, d’altra banda, perquè l’aqüífer està fortament pressionat 
per l’activitat ramadera de tota la conca superior i mitjana del Daró, i no només per 
l’aplicació de purins, sinó també per la utilització d’adobs químics. 
 

3. DELIMITACIÓ I CARACTERITZACIÓ DELS RISCOS AMBIENTALS 

A finals de l’any 2007, la Comissió de Protecció Civil de Catalunya va acordar 
l’homologació del Pla Bàsic d’Emergència Municipal de l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà, així com el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per incendis forestals, el PAM per 
inundacions, el PAM per transport de mercaderies perilloses, i més recentment s’ha 
aprovat el pla NEUCAT per nevades. Resta pendent la redacció i aprovació del pla 
d’actuació municipal per risc sísmic. 

3.1. Inundabilitat 

3.1.1. Antecedents 

Les precipitacions de comportament extrem són inherents de la naturalesa climàtica de la 
zona mediterrània, i les inundacions formen part d’un paisatge recurrent del terme de la 
Bisbal durant episodis amb avingudes prou significatives del riu Daró per efecte de pluges 
abundants. 

Des de l’inici del segle XX fins a l’actualitat es té coneixement de 22 anys amb 
afectacions de diferent abast produïts pel desbordament del riu Daró, alguns dels quals 
amb reincidència al mateix any, com els últims casos de 1963 (13 de setembre i 5 de 
novembre), 1977 (5-7 de gener i 23 de maig)  i 1983 (12 d’agost i 15 de novembre). 
 

Figura 312. Cronologia dels anys registrats amb episodis d’inundació, 1900-2008 

Font: Pla de Recuperació Integral del Riu Daró al seu pas pel terme de la Bisbal, Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 2010. 
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Les dècades dels anys 20, 40 i 50 presenten un buit de registres d’inundació que 
difícilment correspon a la periodicitat natural d’aquest fenomen. De fet, la documentació 
històrica dels aiguats del Daró és dispersa (des de documentació diversa de l’arxiu 
comarcal a revistes i diaris locals) i insuficient per poder garantir un inventari complet i 
ben sistematitzat. 

El recull de les inundacions amb constància documental –cronologia i ressenya dels 
efectes produïts– s’ha efectuat en dos treballs de recerca que disposa l’Ajuntament de la 
Bisbal de l’Empordà: Les auditories ambientals a petites escales: una aplicació a la conca 
del Daró (Saurí, Ribas, Sorribas i Roset, 1995) i La Bisbal: Vulnerable al risc d’inundació 
(Sabater, 1996). 

3.1.2. Factors de risc d’inundació 

Els factors del risc d’inundació a la Bisbal d’Empordà són diversos, la majoria d’acció 
simultània, i es relacionen bàsicament amb el comportament de la precipitació, la 
topografia, i l’antropització de l’espai fluvial: 

 Pluges torrencials de forta intensitat diària i horària. Les precipitacions de les 
conques mediterrànies es caracteritzen per tenir un comportament molt variable, 
localitzat, i especialment extremat, amb unes elevades intensitats tant diàries 
com també horàries. 

L’episodi d’inundació més recent es va produir a l’octubre de 2005. Al dia 13 es 
va recollir a la Bisbal una quantitat total de 166 mm de precipitació, amb una 
intensitat màxima absoluta de 32 mm/hora. Val a dir que tant als dies anteriors 
com posteriors també va ploure, i en total es van arribar a acumular fins a 265 
mm entre els dies 12 i 15, que equival a una tercera part de la precipitació total 
d’aquell d’any. Altres episodis d’inundació s’han originat per una persistència 
dels dies de precipitació, com a l’any 1983, que va ploure gairebé tots els dies 
entre el 6 i el 14, amb algunes puntes diàries prou significatives (valors superiors 
als 50 mm). 

 Conca petita de drenatge però molt ramificada i de fort pendent. Aquestes 
precipitacions d’ordre torrencial, més la complexitat orogràfica del terreny, 
provoquen que els cabals dels rius i rieres creixin sobtadament. La conca alta del 
riu Daró no supera els 100 km2, i té una estructura d’amfiteatre composta per 
multitud de rieres i torrents que s’uneixen amb el Daró i recullen les aigües del 
vessant nord de les muntanyes de les Gavarres. En casos de pluges torrencials, 
es concentren importants cabals màxims instantanis d’avinguda al punt de 
confluència entre el riu Daró i la riera del Vilar, la qual prèviament ha recollit les 
aigües drenades pel massís dins els termes de la Bisbal i de Forallac, a través 
de la riera de la Marqueta –amb un fort pendent–, i la riera de Sant Pol. 
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Més concretament, en aquest tram crític per a la inundabilitat, entre el pla de 
Cruïlles i el nucli de la Bisbal, es reconeixen una sèrie d’elements naturals i 
antròpics que provoquen el col·lapse hidràulic del sistema: 

o Presència de nombrosos cons de dejecció en la desembocadura dels 
tributaris del Daró a aquest alçada, 

o Existència de dos nivells de terrassa que, quan arriben a la Bisbal, on la 
vall s’obre, passen lateralment a una extensa plana al·luvial, i 

o Antropització d’aquest tram mig de la conca. 

 Progressiva antropització de l’espai fluvial. La pressió urbanística de la plana 
d’inundació provoca una alteració del sistema natural de drenatge, ja sigui a 
partir de circumstàncies concretes com: 

o l’ocupació de les zones funcionals pel règim de corrents d’avinguda al 
marge esquerre del riu, on hi vessa per defecte l’aigua en els casos de 
forta avinguda d’acord amb la dinàmica hidromorfològica del Daró, 

o la presència de les restes de l’enderroc de la resclosa d’en Canyà –i que 
sembla actuar com una estructura de risc–,  

o la manca de manteniment dels recs de drenatge de la plana d’inundació 
del marge esquerre –tot i que darrerament està subjecte a una neteja 
anual més sistemàtica–. 

 Creixent vulnerabilitat urbana a les inundacions. La urbanització progressiva de 
l’espai inundable provoca que la ciutat sigui més vulnerable al risc d’inundació 
perquè s’exposa més als efectes de les avingudes, i les pèrdues de béns 
materials i personals poden ser majors. 

Cal tenir en compte que algunes obres hidràuliques poden haver incrementat 
excessivament la sensació de seguretat, i en conseqüència s’han desenvolupat 
ocupacions i usos dels àmbits inundables que finalment poden haver creat noves 
situacions de risc. Per exemple, la desviació del torrent del Raig no ha evitat la 
inundació del nucli medieval durant avingudes fortes, perquè quan trenca 
segueix evacuant lliurement les aigües al Daró a l’alçada del pont Vell. 
Tanmateix, el rec de la Tunyenca s’ha desviat i canalitzat per evitar les 
inundacions urbanes, però en cas de pluges fortes les antigues torrenteres que 
hi segueixen confluint provoquen les inundacions del sector urbà de les Voltes. 

3.1.3. Delimitació dels àmbits d’inundació 

Una de les conseqüències de l’antropització de l’espai fluvial del Daró és el col·lapse del 
sistema de drenatge durant els episodis de fortes avingudes del riu. El problema de la 
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inundabilitat associat a aquest riu afecta especialment la plana natural d’inundació del 
marge esquerre del Daró, que és incapaç de drenar els cabals que trenquen o es 
desborden entre la riera del Vilar i la bassa d’en Canyà, i es forma un flux d’inundació en 
una llera secundària de crescuda que travessa els terrenys de l’Aigüeta. Això es deu a 
una alteració del règim hídric de l’espai natural que li correspon al riu, a causa de 

o La capacitat limitada de desguàs de la secció canalitzada que travessa la 
ciutat. El pont de l’Embut –el més septentrional– té una capacitat de 
desguàs que és inferior a la que correspondria al cabal màxim instantani 
que circularia per a un període de retorn de 50 anys, fins i tot després que 
bona part del volum circulés per la llera secundària de crescuda que 
travessa el barri de l’Aigüeta. El vessament de les aigües del Daró des 
d’aquest pont podria ser una de les causes de les inundacions de 
periodicitat més recurrent. 

La síntesi de la diagnosi del document de Planificació de l’Espai Fluvial 
(PEF) del Baix Ter, actualment en tràmit d’aprovació, conclou que “Els 
cabals desbordats pel marge esquerre progressen aigua avall seguint una 
direcció de drenatge paral·lela a la de la llera del riu, i travessen tota la 
zona urbana fins al barri de l’Aigüeta, punt en el qual els cabals intenten 
tornar a la llera principal a través dels eixos secundaris de drenatge, i 
perquè el dic de terra de l’endegament del marge, construït per donar més 
cabuda a la secció del riu, també impedeix el retorn directe del flux 
d’inundació”. 

o L’obstacle que provoquen algunes estructures existents al llarg de l’espai 
fluvial. La presència de motes –per protecció dels camps agrícoles– a la 
vora del riu Daró a aigües avall de la ciutat, és un clar exponent de 
l’alteració antròpica sobre les funcions hidrològiques que li són pròpies al 
riu, i que impedeix l’eficàcia del drenatge natural dels cabals d’avinguda. 
Aquest fet té efectes sobre els espais inundables ocupats. 

La PEF afirma que “Aigua avall del nucli la secció del riu està endegada 
entre dics de contenció de terra. El riu desborda fàcilment a l’altura del pas 
de Matajudaica, i el flux d’inundació progressa per la plana del marge 
esquerre. La disposició dels dics de contenció impedeix l’entrada directa 
dels eixos secundaris (riera del Pla, riera de Foix i riera de l’Esquerrana), el 
desbordament dels quals agreuja la situació de la plana” 

La PEF delimita diferents àmbits d’inundació per a diferents períodes de retorn (dels 10 
als 500 anys) d’acord amb un model hidrològic que ha tingut en compte criteris de 
geomorfologia de la llera, amplada de la ribera, tipologia dels ambients de transició, i 
cabals circulants, entre altres (veure annex, plànol 8). 
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Figura 33. Delimitació de l’espai fluvial del riu Daró. Estat actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Planificació de l’Espai Fluvial del Baix Ter, Agència Catalana de l’Aigua, 2008. 

Davant aquest escenari hidràulic advers, amb efectes d’inundabilitat sobre el sòl urbà 
consolidat del teixit urbà de la Bisbal d’Empordà, el Pla de Gestió de la PEF del Baix Ter 
proposa restringir els efectes de les avingudes fluvials del Daró mitjançant la construcció 
d’un canal vessament en el punt de trencament natural del riu per a uns cabals amb 
períodes de retorn equivalents als 100 anys (veure annex, plànol 9). 

Aigües amunt del Daró dins el terme Aigües avall del Daró dins el terme 



-74- 

POUM LA BISBAL D’EMPORDÀ  DOCUMENT I 
ESTUDIS PRELIMINARS  TERRITORI I MEDI AMBIENT 

Figura 34. Superfície inundable per a un període de retorn de 100 anys, amb i sense supòsit de 
construcció del canal sobreeixidor 

Font: Document 5: Pla de Gestió específic de l’espai fluvial de la Planificació de 

l’Espai Fluvial del Baix Ter, Agència Catalana de l’Aigua, 2008. 

Aquest canal sobreeixidor presenta les següents característiques tècniques: 

Longitud: 2.875 m. 

Amplada: 30 m. de canal i 45-60 m. de fondo relativament vegetat. 

Capacitat: 250 m3/s dels cabals de crescuda del Daró. 

Objectiu: Eliminar el risc d’inundació del nucli urbà per avingudes de 100 anys de període de retorn. 

Limitacions: 

 

Efectivitat reduïda en la superfície inundada del barri de l’Aigüeta: 

- efectivitat total pel període de retorn de 50 anys, i 

- efectivitat parcial pels període de retorn de 100 i 500 anys. 

Limitació de l’efectivitat subjecta a augmentar la capacitat de desguàs en el tram entre la 
Bisbal d’Empordà i Gualta. 

Secció: 

 
 

 

 

 

 

 Simulació del traçat del canal (paral·lel al riu Daró)

 Secció transversal segons amplada i cabal simulat

 

13,25 m13,25 m 13,25 m 

Q= 27,5 m3/s 

Q= 247,5 m3/s
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Tractament: 

 

Alternatives de tractament, amb prioritat per opcions toves (modificació geomorològica del 
terreny amb secció ondulada i deprimida, amb manteniment de les preexistències agrícoles, i 
paisatgísticament integrat) abans que dures (canal amb secció esglaonada i sense més 
funcions addicionals que l’expressament hidràulica) 

La figura següent representa la zonificació de l’espai fluvial amb el supòsit que es 
construeixi el canal sobreeixidor. A aquesta redefinició del sistema hídric li serà aplicable 
el règim compatible d’usos urbanístics que determina el Reglament 305/2006 de la Llei 
d’Urbanisme. 

Figura 35. Zonificació aplicable de l’espai fluvial del riu Daró 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Document 5: Pla de Gestió específic de l’espai fluvial de la Planificació de l’Espai Fluvial del Baix Ter, Agència 
Catalana de l’Aigua, 2008. 

De totes maneres, per tal de conèixer amb major detall les circumstàncies específiques 
de les inundacions, i sobretot l’abast de les alternatives de zonificació de l’espai fluvial 
segons escenaris de minimització del risc, d’oportunitat urbanística, i de recuperació de 
les funcions naturals del riu, és convenient dur a terme un estudi hidràulic de detall. 

 

 

Aigües amunt del Daró dins el terme Aigües avall del Daró dins el terme 
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Síntesi dels punts d’inundació del terme de la Bisbal d’Empordà 

A part dels àmbits inundables que van associats a les avingudes del riu Daró, al conjunt 
del terme hi ha altres espais, tant urbans com rústics, que són objecte d’inundacions en el 
moment d’episodis de pluja extremal. 

La figura següent representa els diferents punts crítics d’inundació que hi ha a la ciutat 
com a resultat dels fluxos d’inundació que provenen del Daró, així com també de la 
dificultat de desguàs del torrent del Raig, i de les petites torrenteres que conflueixen a 
l’antic braç del rec de Can Tunyenca quan aquest desembocava a l’alçada del pont C-66, 
i que es va desviar per minimitzar el risc d’inundació dins la trama urbana. 

La següent figura mostra quins són els punts més crítics en termes d’inundabilitat a la 
Bisbal d’Empordà, com a resultat de l’acció de tots ells factors descrits abans. 

Figura 36. Localització dels punts crítics de la inundabilitat al terme de la Bisbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: Planificació d’Espais Fluvials, Agència Catalana de l’Aigua (delimitació de l’any 2008), i 
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. 

Terme de La Bisbal d'Empordà

Riu Daró

Delimitació dels àmbits inundables

Trama urbana

Principal xarxa viària

Límits de terme municipal

Superfície inundable per a un 
període de retorn de 100 anys

Superfície inundable per a un
període de retorn de 500 anys

Xarxa hídrica

Tributaris del riu Daró

Xarxa de recs

Punts crítics

Punt de trencament

Punt d'obturació

Àmbit recurrent d'inundació

Punts d'origen de la inundació

Superfície inundable per a un
període de retorn de 50 anys
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A continuació es mostra la llista de punts de risc d’inundació existents en el municipi, i 
que són objecte d’atenció durant les situacions d’alerta davant d’episodis de pluges 
abundants: 

Font: Punts INUCAT. Pla de protecció civil de la Bisbal d’Empordà. Risc d’inundacions, Policia 
Local, 2010. 

La policia local utilitza l’alçada de la làmina d’aigua al seu pas pel pont de l’Embut, al nord 
de la ciutat, per preveure l’evolució del cabal d’avinguda i així anticipar les actuacions 
durant la gestió del risc d’inundació. A continuació s’il·lustren els marcadors amb els 
nivells indicadors del pont a partir dels quals els agents de la protecció civil poden 
preveure el moment quan es produirien inundacions a: 

1. la bassa del moro, davant de la font de l’arbre (cota 4,40 metres), i 

2. el carrer del Paral·lel (cota 4,50 metres). 
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3.2. Incendis forestals 

La matriu forestal de la Bisbal d’Empordà ocupa aproximadament 1012 ha, el que 
representa gairebé la meitat de la superfície total del terme. D’acord amb l’article 17 del 
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, el terme de la Bisbal està declarat com a zona d’alt risc d’incendi forestal, i 
requereix mesures extraordinàries per afrontar-lo, així com també ho recull l’annex 1 del 
Pla especial d’emergències per Incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), que obliga al 
municipi a disposar d’un Pla d’actuació municipal (PAM) per incendis forestals davant el 
perill de focs forestals. L’INFOCAT també inclou l’obligatorietat del PAM a la Bisbal per 
motius de vulnerabilitat tant natural com humana del terme. 

Val a dir que l’INFOCAT es completa amb l’elaboració i utilització dels mapes dinàmics 
diaris de perill d’incendis forestals, que s’actualitzen dia a dia i tenen en compte diversos 
factors territorials de comportament ben variable: estat de la vegetació, evolució dels 
elements meteorològics, i la causalitat en l’ocurrència dels incendis. Els resultats diaris 
d’aquests mapes permeten activar els avisos d’alerta dels plans ALFA (Direcció General 
de Medi Natural), que esdevé un procediment operatiu per definir les actuacions dels 
operatius de prevenció i vigilància dels efectius de la Subdirecció General d’Agents 
Rurals forestals davant de les situacions de perill d’incendi que es produeixin (Alfa 1: perill 
alt que suposa vigilància prioritària d’incendis forestals; Alfa 2: perill molt alt que implica 
vigilància exclusiva d’incendis forestals; Alfa 3: perill extrem, que comporta una restricció 
d’accés al massís de les Gavarres). En definitiva, aquests mapes de perill diari, juntament 
amb el mapa de vulnerabilitat del territori, permet establir les mesures adients i 
desencadenar en cas necessari els avisos del pla INFOCAT. 

La vulnerabilitat del terme ve donada per la suma i pes dels elements vulnerables 
susceptibles de patir danys que hi ha sobre el territori, entre els quals es consideren el 
poblament, la presència d’activitats perilloses, les infraestructures, els espais naturals 
protegits, i el combustible. La Bisbal està classificada amb una vulnerabilitat municipal 
moderada. 

Figura 37. Vulnerabilitat del territori al perill dels incendis forestals 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Direcció General d’Emergències i Protecció Civil, Generalitat de Catalunya, 2010. 

Àmbit 
terme de 
la Bisbal
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En el terme de la Bisbal d’Empordà l’INFOCAT distingeix com a elements vulnerables 
(apartat A6.2) la casa de colònies Pou de Glaç –amb capacitat per a 234 persones–, i 
l’espai d’interès natural de les Gavarres. 

D’acord amb aquesta condició de risc alt d’incendi forestal, i segons el que estableix 
l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, la Bisbal disposa d’un 
manual d’actuació per a incendis forestals, en els termes que estableix l'article 40 de la 
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i executable en el marc del Pla 
d'Actuació Municipal per incendis forestals. De la mateixa manera, avui es troba en fase 
d’aprovació el Pla de prevenció d’incendis amb efectes sobre l’Espai d’Interès Natural del 
massís de les Gavarres. 

La figura següent representa els nivells de risc d’incendi forestal segons el Mapa de perill 
bàsic d’incendis forestals del Departament de Medi Ambient i Habitatge, obtingut a partir 
de l’anàlisi integrat dels factors naturals de risc d’incendi, com són la inflamabilitat i la 
combustibilitat, és a dir, la capacitat de propagació del foc i la capacitat d’encendre’s 
respectivament. 

Figura 38. Risc d’incendi forestal al terme de la Bisbal d’Empordà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament de Medi ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, 2010. 

Pel que fa a la història cronològica dels incendis forestals, en els darrers vint-i-cinc anys 
no han ocorregut focs forestals importants al terme de la Bisbal. D’acord amb les dades 
disponibles, des del 1986 fins a l’any 2003 no s’han declarat focs en els boscos que hagin 
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cremat superfícies superiors a les 50 ha, i a partir de l’any 2004 cap incendi ha superat 
les 10 ha d’afectació. El darrer gran incendi forestal a la Bisbal es va produir el juny de 
1983, amb un total de 226 ha cremades. 

Al terme de la Bisbal hi ha establert un perímetre de protecció prioritària per incendis 
forestals per part del Pla INFOCAT (veure plànol 10 de l’annex), que comprèn des del sector de 
les Gavarres fins al límit sud de la trama urbana de la ciutat. 

A continuació s’adjunta un plànol amb la infraestructura bàsica de prevenció d’incendis 
previstes en el Pla d’e Prevenció d’Incendis Forestals del Perímetre de Protecció 
Prioritària de les Gavarres. 

Figura 39. Infraestructura de prevenció d’incendis forestals en el Perímetre de Protecció Prioritària de 
les Gavarres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POUM LA BISBAL D’EMPORDÀ -81- DOCUMENT I 
ESTUDIS PRELIMINARS   TERRITORI I MEDI AMBIENT 

 

Convé destacar que a la zona propera de les Gavarres hi ha tres punts de guaita per a la 
vigilància dels focs forestals del massís: 

 Puig d’Arques (municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura), a 
una alçada de 523 metres, 

 Puig de Quermany (municipi de Pals), a l’alçada de 217 metres, i 

 Mont-pla (municipi de Torroella de Montgrí), a una alçada de 304 metres. 

Tanmateix, hi ha un punt d’aigua homologat amb hidrant a Can Puignau, al sector de 
Santa Llúcia de l’Arboç. Es tracta d’un dipòsit d’aigua construït el 2004 amb una capacitat 
de 120 m3. Les zones més properes amb altres hidrants per operacions d’apagada 
d’incendis forestals són el sector de la Cavorca, Can Bancells, i el Coll del Bregó. 

D’altra banda, just al límit de ponent del terme de la Bisbal acaba la delimitació de l’àmbit 
d’actuació de l’Agrupació per a la Defensa Forestal amb número de registre ADF 127 de 
les Gavarres Nord, creat l’any 1987, i que agrupa altres termes veïns (Forallac, Mont-ras, 
Palafrugell, Torrent i Vall-llobrega). 

Finalment, amb relació a les pistes forestals, cal remarcar que existeixen diferents vies 
estratègiques i de penetració i atac al terme per afrontar l’extinció dels incendis forestals: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Manual d’Actuació per a incendis forestals, 2010. 
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3.3. Riscos geològics i de contaminació del medi hidrogeològic 

3.3.1. Riscos de tipologia geològica 

3.3.1.1. Risc de processos gravitacionals 

Els riscos geològics vénen condicionats per tres aspectes bàsics de la matriu física, com 
són la litologia dominant, la morfologia de la regió, i les condicions climàtiques locals que 
poden afectar dels condicions físiques dels materials. 

Al municipi de la Bisbal no es donen els condicionants litològics, estructurals, morfològics 
ni climàtics que puguin desencadenar moviments gravitacionals ni altres riscos geològics 
de cap de les tipologies més generals: colades fangoses, despreniments, bolcaments, 
lliscaments rotacionals, lliscaments translacionals, etc. 

3.3.1.2. Risc d’erosió del sòl 

D’altra banda, el risc d’erosió de sòls no és destacable si no és propiciat per accions 
antròpiques, i d’aquesta manera sempre restarà circumscrit a l’entorn de les 
infraestructures lineals, amb motiu d’excavacions i d’adaptació de morfologies de fort 
pendent. A la zona del massís de les Gavarres, on els sòls es troben generalment poc 
desenvolupats, el risc d’erosió augmentaria notòriament en el cas que un incendi forestal 
afectés la coberta vegetal. En aquest cas, la desprotecció a què s’exposaria el sòl, més el 
seu poc desenvolupament, així com la presència de pendents accentuats, provocaria que 
en moments de precipitació torrencial l’escolament superficial pogués exercir un fort 
efecte d’erosió i transport del material edàfic i del substrat cap a les rieres que drenen el 
territori. 

3.3.1.3. Risc sísmic 

L’Institut Cartogràfic de Catalunya disposa d’una xarxa sísmica de recollida de dades que 
ha permès elaborar el mapa de Zones Sísmiques per a un sòl mitjà. 

Segons aquest mapa de zonificació, la Bisbal se situa en una zona d’intensitat sísmica 2 
(sobre una escala de 0 a 4), corresponent a un nivell VI-VII. Posteriorment, aquest mapa 
ha estat objecte d’unes correccions d’afinament a les zones urbanes que valoren l’efecte 
del sòl durant un terratrèmol. Tot i així, encara que es considerin aquestes noves 
condicions geotècniques, la Bisbal es manté a la zona 2 d’intensitat sísmica. 
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Figura 40. Mapes de risc sísmic 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010. 

 

 

 

 

 

En definitiva, la perillositat del moviment sísmic que es pot esperar al terme és baixa-
moderada d’acord amb el mapa de zones. Aquests nivells es posen de manifest en el fet 
que al terme de la Bisbal no hi ha constància històrica de terratrèmols que l’hagin afectat. 

La norma de construcció sismoresistent NCSE-02, que el Codi Tècnic de l’Edificació 
contempla com a annex, la Bisbal es considera una àrea amb risc sísmic, i per tant 
l’estructura de les edificacions hauran d’adaptar mesures geotècniques que considerin la 
capacitat de transmissivitat de les ones sísmiques per part dels materials geològics. 

D’acord amb el que determina el Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Catalunya 
(SISMICAT), les actuacions d’un municipi davant d’una emergència sísmica han de 
quedar reflectides en un futur Pla d’Actuació Municipal, on hi han de constar les 
actuacions encaminades a garantir l’operativitat dels mitjans humans i materials. En 
aquest sentit, segons els estudis de risc elaborats per a la redacció d’aquest pla general 
d’emergències, l’Ajuntament de la Bisbal té la obligació d’elaborar aquest PAM, ja que és 
un dels municipis que supera el llindar de dany de referència en el parc d’edificis 
d’habitatge en cas que es produeixi el màxim sisme esperat en un període de 500 anys. 

3.3.2. Riscos de contaminació del medi hidrogeològic 

3.3.2.1. Contaminació de les aigües subterrànies 

D’acord amb les unitats hidrogeològiques del terme es poden fer les següents 
consideracions amb relació a les possibilitats d’afectació del medi: 

Zones sísmiques Zones sísmiques amb efectes del sòl 

Z0: V-VI 

Z1: VI 

Z2: VI-VII 

Z3: VII 

Z4: VII-VIII 

Z0: V-VI 

Z0: VI 

Z0: VI-VII 

Z0: VII 

Z0: VII-VIII 
Z0: VIII 
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o La vulnerabilitat intrínseca de la massa d’aigua subterrània Fluviodeltaica del Ter 
és de magnitud alta atenent a la topografia planera de la seva superfície, a les 
característiques de la recàrrega i del sòl, a la litologia sorrenca de la zona no 
saturada, i a la litologia gravosa de la zona saturada del conjunt d’aqüífers 
al·luvials i superficial profund que la conformen. Alhora, s’hi ha d’afegir que el risc 
sobre l’estat químic relatiu a nitrats i plaguicides és considerable. 

Existeixen una sèrie de pressions humanes de perill alt de contaminació que 
accentuen el risc d’afectació sobre les aigües subterrànies de l’aqüífer superficial 
de la plana al·luvial del Daró. D’acord amb el document IMPRESS de l’Agència 
Catalana de l’Aigua de caracterització, anàlisi de pressions i impactes de les 
masses d’aigua subterrània de les conques internes de Catalunya, a continuació 
s’anoten els resultats més representatius d’aquesta massa en termes de qualitat. 

Pressions sobre la massa d’aigua. Estat químic 

Tipus de pressió Valoració de la incidència 

Dejeccions ramaderes Moderada 

Agricultura intensiva Alta 

Zones urbanes i industrials Baixa 

Abocaments industrials Nul·la 

Abocaments d’EDAR Baixa 

Extracció d’àrids Alta 

Recàrrega artificial Moderada 

Pressió total per a l’estat químic Alta 

Impacte potencial sobre la massa d’aigua 

Vulnerabilitat Alta 

Impacte potencial sobre l’estat químic Alt 

Impacte comprovat sobre la massa d’aigua 

Impacte comprovat sobre estat químic Alt (Concentracions mitjanes de clorurs 
superiors a 250 mg/l, i les de sulfats i nitrats 

són puntualment elevades (fins 525 mg/l i 107 
mg/l respectivament) 

 

Risc d’incompliment dels objectius de qualitat de la Directiva Marc de l’Aigua 

Risc sobre l’estat químic Sí 

Risc sobre l’estat total (químic i quantitatiu) Sí 

o La vulnerabilitat intrínseca de la massa d’aigua subterrània dels Paleògens del 
Baix Ter presenta una vulnerabilitat moderada, i els impactes antròpics que la 
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pressionen tenen una incidència petita. El document IMPRESS conclou les 
observacions que segueixen a continuació. 

Pressions sobre la massa d’aigua. Estat químic 

Tipus de pressió Valoració de la incidència 

Dejeccions ramaderes Moderada 

Agricultura intensiva Moderada 

Zones urbanes i industrials Baixa 

Abocaments industrials Nul·la 

Abocaments d’EDAR Nul·la 

Extracció d’àrids Nul·la 

Recàrrega artificial Baixa 

Pressió total per a l’estat químic Moderada 

Impacte potencial sobre la massa d’aigua 

Vulnerabilitat Moderada 

Impacte potencial sobre l’estat químic Moderat 

Impacte comprovat sobre la massa d’aigua 

Impacte comprovat sobre estat químic Alt (elevades concentracions de nitrats amb 
mitjanes superiors a 50 mg/l i valors puntuals 

superiors a 400 mg/l) 

Risc d’incompliment dels objectius de qualitat de la Directiva Marc de l’Aigua 

Risc sobre l’estat químic Sí 

Risc sobre l’estat total (químic i quantitatiu) Sí 

3.3.2.2. Contaminació dels sòls 

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) està elaborant l’Inventari de Sòls Contaminats 
de Catalunya, que està donant compliment al Real Decret 9/2005, pel que s’estableix la 
relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per la 
declaració de sòls contaminats. 

Actualment al terme de la Bisbal no es té constància de cap indici de sòl contaminat ni 
coneixement de la realització de cap investigació de la qualitat del sòl i/o subsòl. Des de 
l’Agència de Residus de Catalunya es comunica que, d’acord amb la informació 
subministrada pel Departament de Gestió de l’ARC,  no consta cap expedient de sòls 
contaminats tramitat de conformitat amb el Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, tant al 
municipi de la Bisbal com a la resta de municipis de la comarca del Baix Empordà. 

Tot i així, des d’un punt de vista de potencialitat contaminant, el terme de la Bisbal 
presenta un risc elevat de contaminació dels sòls degut a la vulnerabilitat intrínsecament 
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alta de l’aqüífer al·luvial del Baix Ter, i a la perillositat d’algunes de les activitats 
industrials existents i urbanísticament compatibles al terme. 

3.4. Riscos industrials 

Les activitats industrials poden afectar els sòls, les aigües subterrànies i l’atmosfera, 
especialment en forma d’emissions, fuites o vessaments.  

Per una banda, el principal risc industrial al terme de la Bisbal deriva de la presència 
d’una tipologia d’activitats industrials que és considerada com a potencialment 
contaminants del sòl d’acord amb l’annex I del Reial Decret 9/2005: 

o Serrada, planejament i preparació industrial de la fusta 

o Fabricació, manipulació i preparació de vidre 

o Fabricació d’articles ceràmics d’ús domèstic i ornamental 

o Manteniment i reparació de vehicles a motor 

o Activitats de recollida i tractament de residus 

o Rentatge, neteja i tenyiment de peces tèxtils i de pell 

Un altre dels principals riscos derivats de l’activitat industrial és el de contaminació 
atmosfèrica degut a l’emissió de gasos amb efecte hivernacle com a resultat del procés 
productiu. En aquest cas, les activitats industrials que contribueixen més a l’alteració de la 
composició química de l’atmosfera al terme de la Bisbal són les relatives a la fabricació 
d’articles ceràmics, al rentatge de peces tèxtils, i a la fabricació i manipulació de pedra 
artificial, principalment concentrats a la zona industrial de l’Aigüeta. 

Finalment, només destacar que, segons el Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic 
de Catalunya (PLASEQCAT), el terme de la Bisbal no acull cap empresa d’activitat 
industrial de risc químic, ni se situa dins de cap zona d’afectació (zona d’alerta o zona 
d’intervenció) d’alguna instal·lació de risc, ni es localitza a prop de cap establiment que 
s’inclogui en el Reial decret 1254/99 pel control i la planificació davant el risc d’accidents 
greus en els que intervinguin substàncies perilloses. De totes maneres, sí que el terme es 
troba a poc més d’un quilòmetre de Catalana de Explosivos, S.L. de Corçà, una 
instal·lació de risc de nivell baix dins el RD 230/98, a qui es recomana l’elaboració del 
PAM del PLASEQCAT. 
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Figura 41. Instal·lacions industrials de risc químic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT), 2007. 

3.5. Risc associat al transport de matèries perilloses 

El TRANSCAT és el Pla d’Emergència de la Direcció General de Protecció Civil de la 
Generalitat de Catalunya per a la gestió dels accidents en el transport de mercaderies 
perilloses per carretera i ferrocarril. 

De cara a l’operativitat dels agents de Protecció civil davant d’un episodi d’accident pel 
transport de matèries perilloses, només es consideren aquells eixos de mobilitat per 
carretera o tren amb nivells de flux de desplaçament que sigui classificat com a important 
o molt important. 

Cap de les tres principals vies de trànsit rodat del terme de la Bisbal presenten aquests 
llindars de perillositat. A la carretera C-66 que travessa el nucli hi circula un flux entre baix 
i moderat de vehicles de mercaderies perilloses. Tot i l’absència de risc significatiu, 
l’Ajuntament té aprovat el Pla d’Actuació Municipal per transport de mercaderies 
perilloses per carretera. 

 

Instal·lació industrial  
de risc químic

Zona d’afectació 

Terme de la  
Bisbal d’Empordà
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ANNEX CARTOGRÀFIC 
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