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RESIDUS  
 
Durant el 2009 la Garrotxa ha disminuït un 5% els residus produïts mentre que la recollida selectiva ha 
augmentat fins a situar-se en el 24% de les matèries totals generades. A la comarca i durant l’any passat, 
la recollida d’envasos lleugers va augmentar un 8%, el vidre un 7%, el paper i cartró va disminuir un 2% i la 
matèria orgànica va pujar un 6% en relació al 2008.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durant el 2009 s’han portat a terme campanyes de prevenció de residus. També s’han realitzat accions per 
donar a conèixer a la població els nous municipis on, a partir de principis del 2010, s’ha iniciat el 
desplegament de matèria orgànica. D’acord amb el Programa de gestió de residus municipals de la 
Garrotxa, la recollida selectiva de matèria orgànica s'ha implantat aquest 2010 a cinc nous municipis. Des 
del gener, aquest servei s’ha desplegat a Sant Joan les Fonts, Castellfollit de la Roca i durant el febrer 
també ha arribat a La Vall d'en Bas, La Vall de Bianya i Les Preses. En el cas concret de La Vall d'en Bas, 
la recollida selectiva de matèria orgànica afecta a Sant Esteve d’en Bas i al sector del Verntallat, mentre 
que a La Vall de Bianya es realitza en els nuclis de La Canya, Llocalou i Hostalnou. A Sant Joan les Fonts, 
Castellfollit de la Roca i Les Preses, en canvi, s'arriba a tota la població, aquests municipis estan al voltant 
del 25% de recollida, esperem arribar al 35% a finals d’any. Aquests municipis s'afegeixen a Olot (amb una 
recollida efectiva del 31% de la matèria orgànica generada), Besalú i Santa Pau, els únics municipis de la 
Garrotxa, on fins a finals de 2009, se separava la fracció orgànica de residus municipals (FORM, amb un 
nivell de recollida que va entre el 35% i el 41% de la matèria orgànica generada). A més de les recollides 
en contenidor al carrer, algunes poblacions (La Vall de Bianya, Santa Pau, Riudaura, Tortellà, Sales de 
Llierca, Besalú i Maià de Montcal) tenen implantat, en diferents graus, el compostatge casolà. Aquest tipus 
de recollida està previst que es desplegui per poder donar compliment a les obligacions de selecció en les 
poblacions disperses i nuclis molt petits o allunyats de la comarca. 

 
 
 



CICLE DE L’AIGUA  
 
S’ha continuat amb el control i la inspecció dels sistemes públics de sanejament de la comarca. 
Aquest 2009 han entrat en servei noves estacions depuradores a la Garrotxa, una de les comarques més 
sanejades de Catalunya. De fet, s’ha millorat el sanejament comarcal amb la construcció de la depuradora 
de la Vall del Llierca (que depura les aigües d’Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, el barri de la Cometa de 
Montagut i Oix i properament de Tortellà). A més, s’han signat nous convenis per tirar endavant noves 
actuacions. També s’ha posat en marxa la nova planta de Sant Esteve de Llémena, que depura les aigües 
d’aquest nucli i garanteix la qualitat de la capçalera del Llémena. 
S’han realitzat actuacions de neteja, manteniment i millora de les lleres dels rius de la Garrotxa de manera 
més intensiva que altres anys, per pal·liar en el possible els efectes de la nevada del dia Sant Esteve de 
2008, els recursos totals destinats han estat de 140.000 € (el doble que els d’un any normal). 
Els controls de qualitat realitzats durant el 2009 des del SIGMA en les aigües circulants pels rius, han 
determinat que el 95% dels punts amb aigua tenen aigües netes o molt netes. 
El 2009 ha estat un any en conjunt sec, amb una pluviometria mitjana de 677 mm. Els nivells piezomètrics 
(que mesuren les aigües presents en l’aqüífer) han tingut una caiguda al voltant dels 2-4 metres a L Vall 
d’en Bas (molt lluny dels 17-20 metres que es van donar en l’última sequera). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVITATS CLASSIFICADES  
 
El punt més destacable pel que fa a aquesta àrea ha estat l’aprovació de la nova Llei de Prevenció de la 
Contaminació Ambiental de les activitats (LPCA), que substitueix a la vigent fina ara Llei d’Intervenció 
Integral de l’Administració Ambiental (LIIAA). Cal destacar que aquesta nova llei solament és ambiental i 
remet a una llei del Departament d’interior del control de la seguretat i risc d’incendis de les activitats (Llei 
3/2010, que entra en vigor el 10 de maig de 2010). 
Les entrades d’expedients al Sigma han estat de 224, pràcticament els mateixos que durant el 2008. La 
diferència respecte als anys anteriors és l’augment d’activitats innòcues i canvis de nom.  
Durant el 2009, s’han tramitat 202 activitats (establiments) de les quals:  
 

 La gran majoria de superfície petita (menys de 500 m2) 
 Amb pocs treballadors (menys de 10) 
 Amb poca potència instal·lada (menys de 100 KW) 

I s’ha aprovat la nova llei d’activitats que comportarà canvis en l’obertura de nous establiments.  
 

 
SALUT PÚBLICA I AMBIENTAL  
 
És important en aquesta àrea la delegació de tots els municipis de la comarca (excepte Riudaura) dels 
controls i vigilància de la salut en aquelles competències que són municipals. Al mateix temps s’han signat 
convenis de col·laboració amb l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal 
per treballar de manera conjunta en aquest camp en tota la comarca. 
D’altra banda tots els ajuntaments de la comarca s’han adherit als programes de vigilància proposats pel 
Dipsalut i aquests es desenvoluparan a la Garrotxa des del Sigma. 
Durant l’any 2009 s’ha treballat en els següents plans de control: 

Evolució de la pluviometria
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Sant Jaume de Llierca*** Sant Feliu de Pallero ls Riudaura M ieres Beuda

Begudà*** Alta Garro txa Vall d'en Bas Olot



Obra Intervenció Pressupost total Pressupost gestió Estat de l’obra 
Seguiment de les obres del  
túnel de Bracons. Clau NB- 9679.2 ATA 187.038.452,54 7’5% 

14.027.883,94€ Finalitzada 

Seguiment de les obres del  
túnel de Joanetes. Clau NB- 9679.3 ASA 89.789.035,34 --- 

 Finalitzada 

Seguiment de les obres del nou pont de Setcases. Clau XG-99092-C1 ATA 1.740.583,31 11.898,57 Finalitzada 

Obres de segellat del dipòsit controlat de residus urbans de la Garrotxa DO 
1.491.135,26 

+ 
500.000 tract. lixiviats 

100% Les obres ja es troben finalitzades  

Obres d’adequació del dipòsit controlat de residus urbans de la Garrotxa DO 1.876.578,70 100 % 

Finalitzada l’obra corresponent al 
projecte adjudicat i el projecte 

complementari 
 

Seguiment de redacció de projectes d’actuació en relació al PSARU 05 CPO -- ---  
Projecte de les obres de col·lectors de la Vall de Bianya. Tram el Roquer – 
Edar d’Olot DO 501.210,36 100% Finalitzada 

Projecte de les obres de col·lectors de la Vall de Bianya. Tram el Hostalnou – 
El Roquer DO 698.564,61 100% Adjudicada pendent d’iniciar per falta 

expropiació 

Projecte d’obres del col·lector de Tortellà a la planta del Llierca DO 459.808,80 100% Adjudicada pendent d’iniciar per falta 
expropiació 

Obres de millora de plantes i sistemes de sanejament de la Garrotxa CPO, RP i 
DO - - - 

Obres de construcció de la nova EDAR de Beuda DO 168.573,20 100% Finalitzada 

Col·lector amb alta St. Jaume - Politger RP --  No inciciada 

Projecte d’adequació d’un cami forestal  per al pas de vehicles d’extinció 
d’incendis.  Tram Coguleras – Can Jou RP 161.545,83 100% Finalitzat 

Projecte d’adequació d’un cami forestal  per al pas de vehicles d’extinció 
d’incendis.  Tram Can Jou - Pruan  RP 231.417,27 100% Finalitzat 

Projecte per a la construcció d’un dipòsit d’extinció d’incendis situat a Monteia 
dins al terme municipal de Sales de Llierca (La Garrotxa) 
 

RP Aprox. 60.000  - En redacció 

 

 Legionel·la: Augmenta el nombre de municipis que fan control de legionel·losi. 
 Piscines d’ús públic: S’han classificat 61 piscines de la comarca en funció del risc, per tal de 

determinar les inspeccions. 
 Aigües de consum: Redacció dels plans d’autocontrol i gestió d’abastament.  
 Radiacions: Es manté el control de radiació electromagnètica a Olot, sempre per sota la normativa. 
 Contaminació odorífera: Finalitzen els treballs de control d’olors a la planta de compostatge on 

s’han realitzat importants obres de millora i s’han mantingut reunions periòdiques amb els veïns. 
 Contaminació acústica: Les sonometries fetes per denúncies han donat valor per sota la norma. 
 Inspeccions a centres educatius: 42 visites en 13 centres. 
 Control de carnisseries i venda ambulant: 63 establiments controlats i 31 inspeccions a mercats i 

fires i 6 al mercat setmanal. 
 
 
EMERGÈNCIES  
 
En aquest apartat és important la gestió que s’està duent a terme d’un projecte FEDER per un valor total 
de 460.000 €.  
 

 Finalització de la redacció dels plans d’emergència i protecció civil, amb els plans NEUCAT dels 
municipis que ho necessiten. 

 Suport a la Federació d’ADF de la Garrotxa, revisió dels plans de prevenció d’incendis i suport en la 
gestió de les nevades. 

 S’ha iniciat el pla de prevenció d’incendis forestals de la comarca. 
 S’ha aprovat el pla d’assistència i suport als municipis (PAS) 

 
 
OBRES 
 
Des del SIGMA s’ha intervingut en els projectes detallats a continuació:   
 

 
LABORATORI POLIVALENT 
 
Es manté el nivell  d’anàlisis que es fan en el laboratori. Una part de les mostres no tenen finançament i 
formen part de projectes (fertilització, mapa de sòls). 
Manteniment dels convenis de col·laboració amb l’ACA. 
 
 
 


