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1. INTRODUCCIÓ AL PROCÉS D’AGENDA 21 LOCAL 
 
 
1.1. Antecedents 
 
La Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992 va donar com a producte l’Agenda 
21, un pla d’acció que recull estratègies i mesures integrades per garantir el desenvolupament 
sostenible. Així doncs, la Declaració de Rio i el Cinquè Programa de la Unió Europea van ser 
els primers referents per a considerar globalment el desenvolupament social, l’econòmic i el 
medi ambient.  
 
Dos anys més tard es va celebrar a Aalborg (Dinamarca) la primera conferència de pobles i 
ciutats europeus cap a la sostenibilitat. D’aquesta en va sorgir la Carta d’Aalborg, que en aquell 
moment ja va ser signada per sis-cents vuitanta ens locals d’Europa, que es van comprometre 
a abordar des de l’àmbit local l’avanç cap a la sostenibilitat. Posteriorment aquesta carta ha 
estat signada per molts altres governs locals, entre els quals es troba l’Ajuntament de 
Vilabertran, que s’hi va adherir el 28 de setembre de 2000. 
 
Dos any més tard, al 1996, es va celebrar a Lisboa la segona conferència de pobles i ciutats 
europeus cap a la sostenibilitat, en la que es va generar el Pla d’acció de Lisboa, un document 
de continuïtat de la Carta d’Aalborg que compta amb guies i nombroses propostes 
metodològiques contrastades. 
 
Dins del context internacional, cal esmentar la conferència de les Nacions Unides celebrada a 
Istanbul l’any 1996, que va concloure en la Declaració d’Istanbul sobre els Assentaments 
Humans i l’Agenda Hàbitat II, que planteja propostes coherents amb l’Agenda 21. Durant l’any 
2000 es va celebrar a Hannover la tercera conferència de pobles i ciutats europees cap a la 
sostenibilitat, on es va reforçar la importància de la participació ciutadana per avançar en el 
procés cap a la sostenibilitat. 
 
La Diputació de Girona va aprovar l’any 1998 el seu programa de suport a la redacció de Plans 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS), amb l’objectiu d’ajudar a posar en marxa els 
processos d’Agentda 21 Local als municipis de les nostres comarques. 
 
El mes d’abril de 2005 es va iniciar el PALS de Vilabertran amb l’elaboració del document I de 
l’Auditoria Ambiental, la memòria descriptiva. Com a resultat d’aquest treball, s’ha obtingut un 
recull de dades ambientals del municipi, que seran interpretades per tal de detectar-ne els 
punts forts i febles, i finalment elaborar un Pla d’Acció que proposarà un seguit d’actuacions 
amb l’objectiu de millorar la qualitat ambiental del municipi i possibilitar la seva evolució cap al 
desenvolupament sostenible. 
 
 
1.2. Objectius 
 
L’objectiu d’aquest Programa d’Acció Local és el de preveure estratègies i accions que, a partir 
de la lectura de la realitat actual, integrin tots aquells aspectes necessaris que tendeixin a fer 
efectiva la sostenibilitat en el municipi de Vilabertran. 
 
Aquests factors, tot i que puguin ser estudiats de forma parcial, hauran de permetre, en la seva 
anàlisi conjunta i transversal, fer propostes a curt i mig termini en tots aquells aspectes tant 
estrictament mediambientals, com econòmics i socials. 
 
La voluntat és, doncs, la de garantir un alt grau de qualitat de vida per a tots els ciutadans i 
ciutadanes a través del desenvolupament sostenible que té com eix principal l’ordenació del 
territori. 
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Així doncs, les auditories cal que siguin eines útils amb la finalitat de desenvolupar la política 
ambiental municipal i, per tant, han de complir els següents requisits bàsics: 
 

• Ser un element viu que serveixi com a inici d’un procés.  
• Ser oberta i participativa: cal que hi intervinguin els diferents col·lectius (gremis, 

sindicats, associacions, ONG, etc. ) a part de la mateixa Administració local.  
• Implicar totes les administracions que intervenen en el territori objecte de l’auditoria.  
• Considerar el municipi de forma sistèmica, analitzant la interrelació de tots els elements 

que en condicionen el funcionament i ponderant-ne la incidència sobre la qualitat 
ambiental i la sostenibilitat en l’ús dels recursos. 

• Definir els principals objectius estratègics i desglossar-los en paquets d’actuacions 
viables fent una memòria valorada d’aquestes actuacions. El conjunt constitueix el Pla 
d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) del municipi i és l’eix vertebrador de l’Agenda 
21 Local. 

• Dissenyar mecanismes i indicadors que permetin avaluar els avenços aconseguits en 
l’aplicació i el desenvolupament del PALS i la progressió cap a escenaris de major 
sostenibilitat.  

 
 
1.3. Metodologia 
 
Per elaborar la present auditoria ambiental s’ha seguit la metodologia exposada en el plec de 
prescripcions tècniques del corresponent concurs. 
 

1. Redacció d’una Memòria Descriptiva que reculli els aspectes de sostenibilitat. 
 

2. Redacció d’una Diagnosi Estratègica en la que es farà una anàlisi en clau de 
sostenibilitat per al municipi de Vilabertran. 

 
3. Elaboració d’un Pla de participació i de comunicació detallat, com a mecanisme de 

participació ciutadana, relacionat directament amb el desenvolupament de les fases del 
procés de PALS. 

 
4. Redacció del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) seguint el següent 

metodologia d’elaboració: 
 

a. Identificació de les línies estratègiques. 
b. Proposta de programes d’actuació. 
c. Definició de les accions concretes. 
d. Redacció de la Declaració de desenvolupament local sostenible. 
e. Elaboració d’un Pla de Seguiment. 

 
5. Redacció d’un  Pla Especial de Regulació d’Usos del Sòl No Urbanitzable i dels espais 

agrícoles (PERUSNU), de Regulació d’infraestructures viàries i de Protecció de les 
xarxes fluvials i de camins. 

 
6. Redacció d’un Pla de Protecció i Dinamització del Patrimoni Cultural de Vilabertran que 

s’inscriurà com a la segona línia estratègica del PALS 
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2. GENERALITATS 
 
 
Un municipi situat en una zona econòmicament important 
 
El municipi de Vilabertran està situat en la plana empordanesa, al NE del terme de Figueres del 
que és veí i per tant, l’activitat econòmica d’aquesta capital de comarca proporciona un recurs 
econòmic i de treball important per al municipi de Vilabertran. 
  
 

 
Figura 2.1.1 . Emmarcament geogràfic de Vilabertran. 
 
 
Un terme municipal de superfície reduïda 
 
L’extensió del terme municipal de Vilabertran és força reduïda, només 2,29 km2, i 
majoritàriament està treballada amb diversos conreus de regadiu que s’abasteixen dels pous i 
les rieres de la zona. 
 
Per aquest motiu, qualsevol petit canvi d’usos del sòl influeix fortament en l’estructura territorial 
del municipi. 
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN FÍSIC 
 
 
Un clima temperat amb presència de la tramuntana 
 
El clima de Vilabertran és mediterrani i influenciat per la proximitat del mar. Per tant, els estius 
són calorosos i secs mentre que els hiverns són moderadament freds i més o menys humits. La 
temperatura mitja anual, a l’any 2003, va ser de 15,7 ºC i les majors precipitacions van ser al 
mes d’octubre. La precipitació total acumulada al 2003 va ser de 673,7mm. 
 
La tramuntana hi bufa amb molta força, assolint en alguns casos ratxes de 27’8 m/s (100’8 
km/h). 
 
 
Un municipi de relleu planer que no condiciona l’ocupació territorial 
 
El municipi de Vilabertran està ubicat en plena plana empordanesa i per tant es caracteritza, 
geològica i geomorfològicament, per l’absència de relleus importants en totes les direccions, 
especialment en direcció a la costa on hi ha una plana continua ocupada per conreus. 
 
Els aixecaments de relleu més importants que s’observen dins el municipi corresponen als 
talussos artificials de la variant de la NII. 
 
Aquestes característiques del terreny faciliten la seva ocupació per les diferents activitats 
humanes (urbanisme, agricultura, etc...) i per això el municipi és molt atractiu per als futurs 
desenvolupaments urbanístics de l’entorn metropolità de Figueres. 
 
 
Absència de cursos d’aigua naturals importants però una extensa xarxa de reg 
 
La zona pròxima de Vilabertran 
compta amb una extensa xarxa de 
regs, d’origen medieval que permet 
regar les parcel·les de tot el terme 
municipal. Cal esmentar, però, que 
actualment una part d’aquests canals 
estan en desús. 
 
A part d’aquests canals artificials hi 
ha la riera de Galligants, o de 
Figueres, on el poble aboca les seves 
aigües residuals, i com a rius més 
importants hi ha la Muga i el Manol 
que es localitzen prop del terme 
municipal. Aquests han anat formant, 
al llarg dels temps, una part de la 
gran plana al·luvial de l’Alt Empordà, 
sobre la qual es troba Vilabertran. 
 
 
Una qualitat de les aigües superficials força contaminada 
 
En relació amb la qualitat de les aigües superficials no es disposa de dades del municipi, no 
obstant, l’ACA té dades de la riera de Galligants abans del seu aiguabarreig amb la Muga, uns 
5 Km aigües avall del terme municipal de Vilabertran. Donat que el municipi aboca les seves 
aigües residuals directament a aquesta riera les dades d’aquesta estació ens donen una 
informació important sobre l’afecció que produeix Vilabertran sobre la qualitat de les aigües 
superficials, per bé que a la riera hi aboquen aigües residuals d’altres nuclis com Figueres. 

Figura 3 .1.1. Canalització artificial al municipi de Vilabertran. 
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La riera de Galligants presenta una qualitat molt dolenta de les seves aigües, amb valors de 
fosfats, nitrats i amoni que denoten en tots casos un grau d’eutrofització elevat i una toxicitat 
considerable per la vida dels organismes. 
 
Si s’analitza l’evolució d’aquests composts 
en les aigües de la riera s’observa que a 
partir de l’any 2001 les seves concentracions 
han començat a disminuir. Això ha estat 
possible pel major control exercit per l’ACA i 
per l’increment de connexions de xarxes 
d’aigües residuals als sistemes de 
sanejament generals i les EDAR’s.  
 
Els índex de qualitat biològica de que 
disposa l’ACA per a la riera de Gallingans 
corroboren la baixa qualitat de les aigües 
que s’ha comentat anteriorment. L’ISQA s’ha 
mantingut al llarg de la última dècada amb 
valors situats entre 50 i 70 que són propis 
d’aigües contaminades, igual que ens indica 
l’índex biològic BMWPC que actualment té 
valors per sota de 20. 
 
Pel que fa a les aigües subterrànies, la cartografia facilitada per l’ACA i que ha estat consultada 
juntament amb la disponible a la web del departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya ens indica que hi ha 6 pous registrats per la Generalitat de Catalunya. 
 
Els resultats de les analítiques de l’ACA indiquen una qualitat de l’aigua adequada per 2 
d’aquests punts (els dos que s’utilitzen per abastir la població), amb concentracions de nitrats 
inferiors als 50 mg/l exigibles a les aigües per abastament de boca. No obstant, les analítiques 
dels altres pous indiquen que estan molt per sobre d’aquesta concentració arribant a valors de 
245 mg/l. 
 
 

Figura 3. 1.2. Aigües residuals urbanes que van cap a la riera 
de Galligants. 
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4. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL  
 
 
4.1. Anàlisi del territori, estructura urbana i pla nejament urbanístic 
 
 
Una centralitat marcada per Figueres 
 
La proximitat de Figueres determina que els ciutadans de Vilabertran tinguin a l’abast una gran 
quantitat de serveis que no són propis de municipis de les seves dimensions. No obstant, 
aquesta proximitat també comporta certs problemes com per exemple que la pressió 
urbanística que pateix Figueres es traslladi a Vilabertran. 
 
 
El tractament que dona el Pla Director Territorial de l’Empordà al municipi 
 
El terme municipal de Vilabertran està englobat dins l’àmbit del Pla Director Territorial de 
l’Empordà, que actualment està en fase d’exposició pública. Tal com s’observa en la figura 
4.1.1, el model territorial proposat considera que Vilabertran ha de ser un nucli històric amb un 
creixement demogràfic moderat. En quant a les infrastructures el Pla preveu el condicionament 
de la nacional N-II, el de la nacional N-260 i la creació d’una variant de la línia ferroviària que 
actualment passa per dins de Figueres. Aquesta variant seguiria el traçat de la nacional N-II i 
dins el municipi de Vilabertran es preveu que vagi pel seu costat sud. 
 

 
Figura 4.1.1 . Proposta de model territorial de l’avantprojecte del Pla Director Territorial de Vilabertran. 
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Un alt percentatge del municipi classificat com sòl no urbanitzable 
 
El municipi de Vilabertran presenta un 82,6% de tota la seva superfície classificada com a sòl 
no urbanitzable, formant una corona al voltant del nucli urbà i les zones urbanitzables. 
 
 

Figura 4.1.2 . Classificació del sòl. 
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Font:  Elaboració pròpia a partir del PGOM de Vilabertran  

 
 
Un alt grau de protecció del sòl no urbanitzable 
 
El Pla General d’Ordenació  Municipal confereix una alt nivell de protecció de tot el sòl no 
urbanitzable del municipi ja que es classifica segons les 3 claus següents: 
 

• Inadequat per al desenvolupament urbà (clau d1) 
• Protegit d’interès agrícola (clau d2) 
• Protegit d’interès paisatgístic i monumental (clau d3) 

 
Tal com s’observa en la figura següent, les claus de protecció agrícola i de paisatge 
representen la major part del terme municipal; en concret inclouen un 72% de la superfície total 
d’aquest i representa el 88% de tot el sòl no urbanitzable. 
 
 

Figura 4.1.3 . Nivell de protecció del sòl no urbanitzable. 
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Font:  Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Vilabertran. 
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Un model de creixement poc compacte 
 
El sistema urbà del municipi de Vilabertran està definit per un model d’implantació de la 
població que està concentrada en un únic nucli urbà. Tot i això, els habitatges que es troben 
dispersos fora del casc urbà i la tipologia dels edificis d’aquests determina que el grau de 
compacitat sigui molt baix i que el creixement urbanístic sigui típic dels creixements difusos. 
 
Els nous creixements urbanístics tindrien de tendir a augmentar el grau de compacitat del 
municipi, al igual que això hauria de ser un dels objectius a resoldre en una futura revisió del 
planejament urbanístic municipal. 
 
 

Figura 4.1.4 . Grau de compacitat (Habitatges 1a residencia / ha. de sòl urbà). 
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Font:  Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Vilabertran. 

 
 
 
Necessitat de rehabilitació i revitalització del nucli antic: 
 
El nucli antic requereix d’una protecció urbanística i arquitectònica ja que és una zona 
especialment problemàtica a nivell de mobilitat, per l’estretor i la incompatibilitat entre l’espai 
que necessiten els vianants i el que consumeix el vehicle. 
 
Las actuacions de revitalització d’aquest sector urbà han de tenir un espai propi en la revisió 
que es faci del Pla General, proposant intervenir tant des de l’àmbit públic com privat, sobre 
l’edificació i l’espai públic. Una bona part de les actuacions a realitzar per la rehabilitació i 
revitalització del nucli antic es vinculen a aspectes de protecció d’elements arquitectònics 
d’interès i solucionar aspectes referents a la mobilitat, que tindran una funció clau en el procés.  
 
 
Un municipi amb un magnífic patrimoni cultural i arquitectònic 
 
El patrimoni arquitectònic del municipi està representat bàsicament pel conjunt monumental de 
Santa Maria de Vilabertran, que consta de tres sectors diferenciats, de cronologia diversa : 
l’església, el claustre, voltat dels antics edificis conventuals, i el palau abacial. No obstant, hi ha 
altres elements d’interès recollits en el pre-catàleg del PGOM vigent d’entre els que destaquen 
la Torre de can Reig o la Bassa de la Font de l’Abat Rigau. 
 
El patrimoni cultural del municipi també és molt ric i variat. En destaquen, però, les activitats 
relacionades amb el conreu tradicional de l’horta que culminen en la Fira de l’Horta. Fora 
necessari de potenciar un pla de desenvolupament cultural del municipi en el que es faci ressò 
de la importància de l’horta, la gastronomia i les activitats lligades a ella. 
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Una bona dotació d’espais verds urbans i d’espais lliures 
 
Dins el nucli urbà i el sòl urbanitzable hi han classificades 1,43 hectàrees com a zones verdes 
que corresponen a la zona del rentador i la font de l’Abat Rigau, les quals representen 17m2 de 
zona verda per habitant. 
 
A banda d’aquest espai, dins el casc urbà hi ha altres zones verdes i espais lliures com els 
jardins de la Torre de Can Reig o les set places, algunes d’elles amb un petit jardí, utilitzades 
com a lloc d’esbarjo i reunió de la gent. 
 
Dels espais urbans anteriors el que compta amb una major possibilitat d’aprofitament social 
pels habitants de Vilabertran i rodalies és el complex que formen l’anomenat “el lago”, la Font 
de l’Abat Rigau, el Rentador i la seva bassa. Aquest espai, conjuntament amb l’actual 
aparcament de l’Abadia i l’antic aiguamoll que es situa entre l’aparcament de la rotonda de la 
Creu Vella i l’espai que acabem de descriure, té unes dimensions considerables. A més, la 
presència d’un estany susceptible de ser recuperat pel seu ús públic, vestigi d’un sistema de 
regadiu i d’abastament d’aigua utilitzat per regar les hortes del monestir, dona a la zona un 
ambient natural i apte pel lleure. Fora important endegar iniciatives per tal de recuperar aquest 
espai de cara a que sigui un espai apte per al gaudi de la ciutadania. 
 
Una bona xarxa de camins rurals 
 
El municipi presenta una extensa xarxa de camins rurals que s’estructuren radialment a partir 
del seu centre que actualment presenten un bon estat de conservació i permeten comunicar-se 
amb els municipis veïns a través d’una via de comunicació secundària. 
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Diagnosi estratègica – Estructura urbana 

Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• La proximitat a Figueres permet de disposar 
de molts serveis que solen mancar en 
poblacions petites com Vilabertran. 

• Es manté una bona proporció entre el sòl 
urbà i el no urbanitzable. 

• L’estructura del casc urbà del municipi és 
compacta i facilita l’accés a peu a totes les 
seves zones. 

• El casc urbà del municipi està encerclat per 
tota una corona de sòl no urbanitzable que li 
garanteix un coixí natural que dona un cert 
grau de llibertat respecte a la pressió 
urbanística de poblacions veïnes com 
Figueres. 

• Actualment el sòl urbanitzable per 
desenvolupar és suficient per adsorbir les 
demandes internes dels habitants del 
municipi. 

• El model de creixement que proposa el 
PGOM és compacte, continu amb el sòl 
urbà actual i equilibrat en quant a zones 
d’equipaments i d’espais lliures. 

• L’abadia és un element arquitectònic d’alt 
valor per al municipi així com altres edificis 
com la Torre del Reig. 

• El municipi disposa d’una extensa xarxa de 
camins radials que estan en força bon estat 
de conservació. 

• La proximitat amb Figueres implica una 
pressió urbanística important. Molts 
habitants de la ciutat busquen habitatges en 
municipis de l’entorn on hi troben un grau de 
tranquil·litat i benestar molt més alt. 

• La proporció d’edificis en el disseminat del 
terme municipal és molt alta, cosa que pot 
dificultar la gestió dels serveis bàsics i 
incrementar-ne el seu cost de construcció i 
manteniment. 

• La demanda de sòl industrial a l’entorn de 
Figueres exerceix una pressió en part del 
terme de Vilabertran. 

• A la bassa de la font de l’abat Rigau no s’hi 
realitza cap gestió adequada i podria 
convertir-se en una zona verda important 
del municipi juntament amb la del rentador. 

• La variant de la NII representa una barrera 
important en el terme municipal ja que deixa 
l’extrem sud aïllat de la resta. 
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4.2. Biodiversitat i paisatge 
 
 
Un municipi dividit per les infraestructures viàries 
 
Els espais lliures del municipi estan fragmentats per la variant de la N-II, situada a l’oest del 
terme municipal i que discorre direcció sud-est – nord-oest. Aquesta ocasiona un important 
efecte barrera que aïlla una part del municipi (22’7 ha) catalogada com a “no apta per al 
desenvolupament” segons el PGOM de Vilabertran. 
 
 

 
 Figura 4.2.1.  Fragmentació del municipi ocasionada per la variant de la NII. 
 
 
Un municipi profundament transformat per l’activitat humana 
 
L’activitat humana ha transformat el municipi de forma considerable al llarg de la història de tal 
forma que actualment pràcticament tot el sòl no urbanitzat està ocupat per les hortes i els 
camps agrícoles.  
 
 
Una baixa diversitat d’hàbitats i comunitats faunístiques i florístiques 
 
La transformació del territori per al seu conreu ha determinat la pràctica desaparició de les 
comunitats naturals i per això la diversitat d’hàbitats, flora i fauna és molt baixa. No obstant, la 
fauna que hom hi pot detectar és considerable gràcies als desplaçaments que aquesta fa a 
través del municipi o per l’utilització dels camps de conreu per a la seva alimentació. 
 
S’hauria de potenciar la recuperació natural d’alguna part del municipi com per exemple l’antic 
aiguamoll, “el lago” o el reg de Caboques que condueix les aigües residuals del municipi cap a 
la riera de Galligants. 
 
 
Important valor paisatgístic de l’horta 
 
L’horta és un paisatge que caracteritza la plana empordanesa i que sovint es veu afectat pels 
processos urbanitzadors del territori. A Vilabertran encara hi domina bona part del terme 
municipal i de fet és una activitat important del municipi. 
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El municipi conserva un bon 
nombre de “reparos” que són 
l’element més característic de 
les hortes i de la resta de 
conreus de Vilabertran i la 
comarca en general. Els 
reparos tenen un elevat valor 
paisatgístic per ser un signe 
d’identitat de la plana 
empordanesa. 
 
El problema és que alguns 
d’aquests reparos estan molt 
desestructurats per la seva 
edat i sovint acaben creixent-
ne de nous davant d’aquells 
més vells que han perdut la 
seva funció de parar el vent 
pels forats que queden en la 
separació entre els troncs dels xiprers que formen el reparo. Fora interessant  de crear un pla 
de recuperació dels més degradats per tal de recuperar tant la bona funcionalitat d’aquests com 
el seu aspecte estètic. 

Figura 4.2.1.  Imatge d’un dels nombrosos “reparos” de Vilabertran. 
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Diagnosi estratègica – Biodiversitat i paisatge 

Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• Els camps de conreu del municipi serveixen 
de zona d’alimentació per molts ocells que 
nidifiquen en municipis veïns. 

• El paisatge del municipi està força ben 
conservat tot i que la quantitat d’edificis 
aïllats, granges i la recent construcció 
d’hivernacles pot fer perdre la qualitat que 
actualment té la zona d’horta. 

• Els marges de molts camps de conreus 
conserven els “reparos” de xiprers o 
magraners que conformen un element 
identificatiu de la plana empordanesa. 

• El PGOM de Vilabertran protegeix el sòl no 
urbanitzable del municipi limitant molts dels 
usos que s’hi poden fer. A més, la part 
ubicada entre el casc urbà i la variant de la 
NII la classifica com a zona de protecció 
paisatgística per tal de conservar el seu 
valor. 

• El conjunt format pels aiguamolls del costat 
del rentador, la seva bassa, la font de l’abat 
Rigau i “el lago” ofereixen unes 
característiques idònies per tal de recuperar 
les comunitats naturals del municipi, 
augmentant la biodiversitat. Aquesta zona, a 
més, també podria servir com a una zona 
verda del municipi habilitant-hi un passeig 
que permetés a la gent anar-hi a caminar. 

• El municipi no està inclòs dins cap espai 
catalogat com d’interès especial. 

• Les comunitats naturals són molt escasses, 
estan molt degradades i queden 
pràcticament relegades als marges 
d’algunes rieres com la de Galligants. 

• La variant de la NII crea un efecte barrera 
important sobre les poblacions de mamífers 
que viuen en el municipi. 

• La qualitat de les aigües de la riera de 
Galligants és molt deficient en part com a 
conseqüència de que les aigües residuals 
del municipi hi aboquen sense cap tipus de 
tractament previ. 
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4.3. Riscos ambientals  
 
 
Alt risc d’inundacions 
 
Dins del municipi no hi 
existeixen cursos hídrics 
destacables però els seus 
terrenys estan situats a la 
plana al·luvial de la Muga i el 
Manol. Històricament no es té 
coneixement de cap període 
en que s’hagi arribat a 
inundar el casc urbà, tot i que 
a partir de la construcció de 
la variant de la N-II i de les 
obres de condicionament de 
la N260 alguns camps del 
conreu s’inunden en períodes 
de fortes pluges. Això es 
conseqüència de que dites 
obres van afectar la xarxa de 
drenatges naturals de la zona 
i ara l’aigua queda retinguda 
entre els camps i els talussos 
de la NII i la N260. 
 
Aquest fet queda recollit en la delimitació de zones inundables realitzada per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, l’INUNCAT, ja gairebé tot el municipi està inclòs dins la zona d’inundació 
amb un període de retorn de 500 anys. De fet, com s’observa en  la figura i el plànol següent la 
línia d’inundació a 500 anys segueix la NII pel seu costat nord. 
 
 
Baix risc geològic i d’erosió de sòls 

 
La caracterització geològica, morfològica i climàtica del territori que conforma el municipi de 
Vilabertran ha posat de manifest, en capítols anteriors, que de forma natural no es donen el 
conjunt de condicions necessàries per tal que s’hi desencadenin processos gravitacionals de 
cap de les tipologies més generals: colades fangoses, despreniments, bolcaments, lliscaments 
rotacionals, lliscaments translacionals 
 
 
Un municipi amb un risc sísmic moderat  
 
Segons el plànol de Zones Sísmiques per a un sòl mitjà a Catalunya (ICC, 1997), i tenint en 
compte les característiques del subsòl del municipi, el nucli urbà de Vilabertran es trobaria en 
una zona d’intensitat VII-VIII (Zona 4). Els riscos que es poden derivar d’un fenomen sísmic 
d’aquesta intensitat es preveuen moderats podent afectar significativament les edificacions. 
  
 
Un risc inexistent d’incendis forestals 
 
Les característiques físiques i naturals del municipi fan que el risc d’incendis forestals hi siguin 
inexistents, almenys en l’actualitat. 
 

Figura 4.3.1. Delimitació de zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT. 
Línies d’inundació:    ▬▬ T=50    ▬▬ T=100   ▬▬ T=500 
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Risc alt de contaminació de sòls i aigües subterrànies per nitrats 
 
La contaminació de les aigües subterrànies amb nitrats, procedents de l’adobatge de les terres 
o dels residus ramader, és un problema significatiu en el municipi. Per això, actualment la zona 
de Vilabertran ja està considerada pel DMAH de la Generalitat de Catalunya com a zona 
declarada vulnerable per la contaminació per nitrats. 
 
Els resultats de les analítiques de l’ACA en 6 dels pous del municipi indiquen una qualitat de 
l’aigua adequada per 2 d’aquests punts (els destinats a l’abastament municipal), amb 
concentracions de nitrats inferiors als 50 mg/l exigibles a les aigües per abastament de boca. 
No obstant, les analítiques dels altres pous indiquen que estan molt per sobre d’aquesta 
concentració arribant a valors de 245 mg/l. 
 
 
 

Diagnosi estratègica – Riscos ambientals 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• No es detecten riscs geològics en el 
municipi donades les seves característiques 
litològiques i geomorfològiques. 

• Segons el mapa de zones sísmiques de 
Catalunya que publica l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya, Vilabertran té un risc sísmic 
moderat que podria provocar desperfectes 
significatius en els edificis. 

• El municipi està classificat com a zona de 
baix risc d’incendis, en part, com a 
conseqüència de que no hi ha masses 
forestals significatives ni dins ni a l’entorn 
pròxim del terme municipal. 

• Pel casc urbà no hi ha un trànsit significatiu 
de mercaderies perilloses ni hi ha empreses 
que treballin amb aquest tipus de materials. 

• No hi ha cap activitat industrials inclosa al 
Catàleg d’Activitats Potencialment 
Contaminants de l’Atmosfera que realitza el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

• Segons el pla INUNCAT gairebé tot el terme 
situat al nord de la variant de la NII està 
exposat al risc d’inundacions en un períodes 
de retorn de 500 anys i fins i tot la part 
oriental està exposada a un període de 
retorn de 100 anys. Les infraestructures de 
la NII i la N260 han modificat la capacitat de 
drenatge del territori sent les responsables 
de que l’aigua s’estengui per tot el municipi 
en casos d’avingudes extraordinàries. 

• El municipi està inclòs en una zona 
vulnerable a la contaminació de les seves 
aigües per nitrats. Les analítiques dels pous 
situats al sud del casc urbà demostren que 
els nivells de nitrats són superiors al límit de 
50 mg/l que s’exigeix per a que les aigües 
siguin potables. 
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4.4. Mobilitat 
 
 
Bona connexió a la xarxa viària general 
 
La xarxa de carreteres del terme municipal de Vilabertran consta de 3 infraestructures viàries, 
que són, de major a menor importància, la N-II, la GI-6024 i la C-252. Mitjançant aquestes tres 
vies de comunicació es pot arribar sense problemes a totes les poblacions veïnes i a la capital 
de província. 
 

Taula 4.4.1.  Temps aproximats en minuts des de Vilabertran. 
Origen Destí Quilòmetres Minuts 

Vilabertran Figueres 4 5’ 
Vilabertran Peralada 4 5’ 
Vilabertran Roses 23 23’ 
Vilabertran Llançà 20 19’ 
Vilabertran La Jonquera 27 17’ 
Vilabertran Girona 44 36’ 

Font:  Guia Michelín 
 
 
Municipi d’origen de la major part dels desplaçaments laborals i escolars 
 
Un 72% dels desplaçaments per motius escolars que tenen com origen Vilabertran es 
desplacen cap a altres municipis. Bàsicament van cap a Barcelona, Figueres i Girona, per ordre 
de desplaçaments. 
 
En quant als desplaçaments residència-treball, diàriament se’n comptabilitzen 226 cap a fora 
del municipi (67%) i 113 dins del municipi (33%). 
 
 
Ús predominant del cotxe en els desplaçaments urbans 
 
Els desplaçaments interns del municipi que es realitzen per motius escolars de la població de 
més de 16 anys es fan majoritàriament amb mitjans de transport privat o col·lectiu (55%), 
mentre que en el cas dels desplaçaments per motius laborals dins del municipi es realitzen, 
majoritàriament, amb vehicles privats (47%) mentre que els desplaçaments a peu o amb 
vehicles no motoritzats tan sols representen un 30 % i la resta correspon bàsicament a les 
persones que no es desplacen perquè tenen el lloc de treball en el mateix edifici on viuen. 
 
Si es comptabilitza el nombre total de desplaçaments que es realitzen en vehicle privat, tant per 
motius de feina com d’estudi, i tant dins del propi municipi com des d’aquest cap enfora, s’obté 
que aquests representen un percentatge del 68% respecte el total de desplaçaments. 
 
El percentatge de desplaçaments que es realitzen en transport públic dins del municipi i 
d’aquest cap enfora és del 2% mentre que a peu és del 8%. 
 
 
Una xarxa viària local amb baixa intensitat de trànsit 
 
Les principals vies de comunicació entre Vilabertran i els municipis veïns presenten una IMD 
adients a les dimensions dels vials. 
 
En aquest sentit, la GIV-6024 que comunica Figueres amb Sant Climent presenta una IMD de 
1.365 mentre que la C-252 la té de 325 al seu pas pel municipi. 
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La NII està al límit de la seva capacitat 
 
La variant de la NII té una IMD d’entre 13.000 i 15.500. Segons el Pla de Carreteres de 
Catalunya de l’any 1995, les vies amb una IMD superior a 15.000 haurien de tenir una secció 
amb 2 carrils de 3,5 m per sentit per tal de no col·lapsar-se. Per tant, s’ha de tenir present que 
possiblement en un futur s’haurà de desdoblar aquesta via i de fet així ho preveu el Pla Director 
Territorial de l’Empordà i el Pla d'infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026. 
 
 
Un alt índex de motorització 
 
L’índex de motorització de Vilabertran, és a dir, el nombre de vehicles per habitant, ha anat 
augmentant al llarg dels últims anys, tal i com ha succeït en la major part dels municipis de 
Catalunya. Així s’ha passat de tenir 0,65 vehicles per habitant l’any 1991 a 0,87 l’any 2004. 
 
 

Figura 4.4.1 . Evolució de l’índex de motorització del municipi. 
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Font:  Idescat Any:  1991, 2004 
 
En quant a l’índex s’observa que és una mica superior al de la comarca i bastant superior al de 
Catalunya cosa que indica una dependència molt important dels vehicles privats en el municipi. 
Faran falta actuacions que permetin reduir aquesta dependència ja sigui per mitjà de 
campanyes de sensibilització o per actuacions més directes que potenciïn l’ús del transport 
públic. 
 
 
Una bona oferta de places d’aparcament  
 
El municipi compta amb dos zones d’aparcament amb suficient cabuda per donar resposta a 
les necessitats dels seus habitants. No obstant, tal com s’ha comentat anteriorment el parc de 
vehicles creix any rere any fins al punt que actualment casi cada ciutadà disposa d’un vehicle 
(1,04 vehicles/habitant). Això podria dur a la situació de que les places d’aparcament actuals 
fossin insuficients dins de poc temps. En aquest sentit fora necessari que el planejament 
urbanístic reguli que el nombre de places d’aparcament de cada nou habitatge sigui com a 
mínim de 2. 
 
 
Escassa oferta de transport públic 
 
L’únic transport públic que dona servei a Vilabertran és una línia de bus que realitza 3 parades 
diàries en cada sentit. Els horaris, tot i ser adients per un bon nombre de persones, no són 
suficients per garantir un bon servei a les necessitats de tots els ciutadans. 
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Diagnosi estratègica – Mobilitat 

Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• El municipi està molt ben situat respecte la 
xarxa de comunicacions que el connecten 
am Figueres i la resta de comarques veïnes. 

• La xarxa de camins surt des del casc urbà i 
comunica amb els pobles veïns i amb tots 
els edificis que hi ha en el disseminat. 

• Les IMD per les carreteres que creuen el 
nucli urbà són molt baixes. 

• L’oferta de places d’aparcament és suficient 
per les necessitats del municipi. 

• El transport escolar dona resposta a les 
necessitats del municipi. 

• Hi ha redactat un projecte per tal d’habilitar 
un carril bici entre Vilabertran i Figueres a 
través del camí de la Font del Soc. 

• Els carrers són estrets i per això en molts 
d’ells la prioritat de pas és d’una única 
direcció. No obstant en alguns d’ells, com el 
c/ Comuners de Castella, és doble i sovint 
obliga a cedir el pas quan es creuen dos 
vehicles. 

• Diàriament es desplaça més d’un 40% de la 
població cap a municipis veïns, 
principalment cap a Figueres, per motius 
laborals o d’estudi. 

• Els desplaçaments dins el municipi es 
realitzen majoritàriament amb vehicle privat. 

• Actualment el municipi no disposa de cap 
carril bici adequat, per bé que la xarxa de 
camins garanteix aquests desplaçaments 
cap als pobles veïns. 

• El transport públic presenta uns horaris que 
no són adequats per garantir els principals 
desplaçaments cap a Figueres,  principal 
localitat de destinació. 
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4.5. Balanç de l’aigua 
 
 
Un sistema d’abastament poc diversificat 
 
El proveïment d’aigua del municipi es realitza exclusivament per la captació d’un pou artesià de 
80 a 90 m de profunditat que es situa al paratge de l’Era Nova i que té un cabal d’extracció 
d’uns 10.000 l/h.  
 
Aquesta dependència exclusiva de les aigües subterrànies del municipi pot ocasionar 
problemes en cas que augmenti el consum municipal o, tal com ja s’ha comentat en l’apartat de 
riscos ambientals, si les aigües dels pous s’acaben contaminant com ja succeeix amb les de la 
resta de pous del municipi. 
 
 
Poc coneixement de la xarxa d’abastament i de la captació d’aigües 
 
No existeixen cabalímetres que permetin mesurar quina és la quantitat d’aigua que realment es 
capta en el pou d’abastament. Això implica que tampoc es pugui saber quina és l’eficàcia de la 
xarxa d’abastament i quin és el seu percentatge de pèrdues. 
 
Tampoc hi ha cap cabalímetre que permeti mesurar quin és el cabal de les aigües residuals 
abocades a la riera. 
 
El registre de les captacions es podria realitzar fàcilment afegint un cabalímetre a les bombes 
del pou d’abastament. Igualment també es podria afegir un cabalímetre a la sortida de la xarxa 
de sanejament cap a la riera. 
 
 
Progressiu increment en el consum d’aigua municipal 
 
En els darrers anys hi ha hagut un augment del consum d’aigua que ha seguit la tendència de 
l’augment de població amb el conseqüent increment en el nombre d’abonats a la xarxa 
d’abastament. Tot i aquest augment és important destacar que percentualment hi ha hagut un 
augment major del nombre d’abonats (25’5%) que del consum real de l’aigua (22’1%), això es 
suposa que es degut a que cada vegada existeix una major conscienciació en quant a l’ús 
racional de l’aigua. 
 
 

Figura 4.5.1 . Evolució del consum d’aigua. 
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Font:  Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Vilabertran. 
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Una bona qualitat de les aigües d’abastament 
 
Les analítiques realitzades per l’Ajuntament i per l’empresa Aigües de Banyoles garanteixen la 
qualitat de l’aigua subministrada per a consum humà. 
 
 
Les aigües residuals van directament a la llera pública sense cap tractament previ 
 
Actualment no hi ha cap sistema de depuració d’aigües residuals. Existeix una petita instal·lació 
de depuració d’aigües residuals que mai ha funcionat. Aquesta consta d’un digestor aerobi i 
dos decantadors, tal i com mostra la figura següent. 
 
Les aigües residuals urbanes s’aboquen directament a un rec que passa al costat de 
l’instal·lació de depuració. Des d’aquest són conduïdes cap a la riera de Galligants que com 
s’ha comentat anteriorment té una qualitat molt dolenta de les seves aigües. 
 
 

 
Figura 3.4.1.  Imatge dels decantadors de Vilabertran. Aquests decantadors no 
s’han utilitzat mai. 

 
 
Una xarxa de sanejament no separativa de les aigües pluvials 
 
La xarxa de sanejament no és separativa i per tant actualment les aigües de pluja discorren 
pels carrers fins a la xarxa de clavegueram que les condueix directament cap a la riera de 
Galligants. 
 
 
Un consum moderat de l’aigua 
 
Les úniques dades de que es disposa sobre consums són les relatives als volums facturats en 
concepte de cànon de l’aigua que registra l’Ajuntament. Segons aquestes dades el consum per 
habitant fou l’any 2004 de 132 l / habitant i dia, que és força inferior al de municipis propers 
com Figueres on tan sols el consum domèstic va ser l’any 2001 de 147 l / habitant i any 
(Agenda 21 de Figueres). 
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Diagnosi estratègica – Aigua 

Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• La qualitat de l’aigua d’abastament ha 
resultat correcta en les analítiques 
realitzades. 

• La qualitat de l’aigua de les fonts del nucli 
urbà ha donat correcte en les analítiques 
que si han realitzat. 

• Segons les dades del cànon de l’aigua 
s’estima que el consum d’aigua pel municipi 
és d’uns 132 l/habitant i dia. Aquest és molt 
inferior al d’altres municipis de la comarca. 

• L’abastament d’aigua es realitza d’un pou 
que tot i tenir una analítica correcta té indicis 
de contaminació per nitrats, encara que la 
seva concentració continua estan per sota 
del límit màxim admissible pel consum 
humà. 

• La dependència de l’aigua d’un únic pou 
presenta el risc de que en cas que hi hagi 
una alteració de les seves aigües que les 
faci inadequades per l’abastament humà es 
quedi tota la població sense aigua. 

• El municipi es situa en una zona vulnerable 
a la contaminació per nitrats. En tots els 
pous situats al sud del casc urbà les 
concentracions de nitrats són molt elevades. 

• Les aigües residuals s’aboquen directament 
al reg de “Caboques” que les condueix cap 
la riera de Galligants. Aquesta presenta una 
qualitat de les seves aigües molt baixa i això 
es deu en bona part a aquest abocament. 

• La xarxa de clavegueram no és separativa 
de les aigües pluvials. 

• La gestió de la xarxa d’abastament i la de 
clavegueram la realitza el propi Ajuntament. 
No es disposa de comptadors i per tant no 
es pot saber ni la quantitat que es 
subministra, ni les pèrdues que té la xarxa, 
ni la quantitat d’aigües residuals que es 
generen. 
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4.6. Contaminació atmosfèrica. Balanç d’emissions 
 
 
Una alta capacitat d’acollida de noves fonts emissores 
 
Segons els mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori de Catalunya enfront de la 
contaminació atmosfèrica, volum 6, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès i Pla de 
l’Estany, per Vilabertran tots els paràmetres presenten una capacitat d’acollida de noves fonts 
emissores moderada o alta i una vulnerabilitat baixa o molt baixa. 
 
Taula 4.6.1.  Resultats dels anàlisis del Municipi de Vilabertan (volum 6). 

Paràmetre Capacitat* Vulnerabilitat* 
PST Moderada Baixa 
SO2 Moderada Baixa 
NOX -- -- 
CO Alta Molt baixa 

Font:  Departament de Medi Ambient Any:  2005 
 
El trànsit urbà com a principal causa de contaminació atmosfèrica 
 
La dependència que s’ha comentat del vehicle privat per als desplaçaments que es realitzen en 
el municipi és la principal causa de contaminació atmosfèrica. 
 
 
El municipi contribueix de forma moderada a l’efecte hivernacle del planeta 
 
Val a dir que a Vilabertran no es disposa de dades acurades sobre les emissions de gasos que 
contribueixen a l’efecte hivernacle. No obstant aquestes es poden estimar a partir de les dades 
d’intensitat de trànsit, el tipus de vehicles, les quantitats de combustibles fòssils o orgànics 
utilitzats en les calefaccions domèstiques o industrials, etc..  
 
Taula. 4.6.2.  Estimació de les emissions de CO2 equivalent al municipi de Vilabertran. Unitat tm/any. 

Contaminant Emissió  GWP(1) CO2eq 
CO2 1.988,30 1 1.988,30 
N2O 0,3 296 88,8 
CH4 0,1 23 2,3 

Total   2.079,40 
Font:  Elaboració pròpia. 
(1) GWP: Potencial d’escalfament global   

 
 La vegetació té una capacitat important de fixació del CO2. La taula següent presenta els 
càlculs per determinar la capacitat de fixació d’emissions de CO2 a través de la superfície 
arbrada del terme municipal de Vilabertran. 
 
Taula. 4.6.3.  Capacitat de retenció del CO2 equivalent a Santpedor. 

Emissions de CO 2 equivalent  2.079,40 tm/any 
Superfície de bosc dens  3,70 ha(*) 
Factor de fixació del CO 2 (valor mitjà anual d’1 ha de bosc madur)  6,60 tn CO 2/ha i any 
Superfície de bosc necessària per absorbir les emis sions de CO 2 equivalent  315,06 ha 

Font:  Elaboració pròpia a partir de dades de la cartografia d’hàbitats del DMAH. (*)plantacions de pollancres. 

 
De la taula anterior es dedueix que Vilabertran necessitaria una superfície forestal densa 100 
vegades superior per tal que absorbís totes les emissions de CO2 que es produeixen dins el 
seu terme municipal a causa del trànsit i el consum domèstic de gasoil de calefacció. Per tant, 
Vilabertran contribueix clarament a l’escalfament global del planeta. No obstant, s’ha de matisar 
que aquests càlculs contemplen tot el trànsit que creua el municipi i que no hi té destí ni origen. 
La NII doncs és la principal causa d’aquesta alta contribució al efecte hivernacle i no el propi 
municipi. Si no es tingués en compte aquesta via de transport, la generació de Vilabertran seria 
una desena part de la calculada en la taula 4.6.2. 
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Diagnosi estratègica – Contaminació atmosfèrica 

Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• La situació geogràfica del municipi és idònia 
per la dispersió dels contaminants 
atmosfèrics ja que es situa en una plana on 
l’efecte del vent renova constantment l’aire. 

• No hi ha empreses classificades al Catàleg 
d’Activitats Potencialment Contaminants de 
l’Atmosfera, establert pel Decret 322/1987. 

• Segons els mapes de capacitat i 
vulnerabilitat del territori, el municipi té una 
capacitat moderada - alta per admetre més 
fonts emissores (PST, SO2 i CO) i una 
vulnerabilitat baixa o molt baixa. 

• Al municipi no hi ha cap ordenança relativa a 
les instal·lacions de radiocomunicació. 

• L’elevat trànsit que presenten tant la NII com 
la N260 representen un augment 
considerable de la contaminació atmosfèrica 
en el municipi. 

• No hi ha cap estació de control de la 
contaminació en el municipi que faciliti 
informació detallada sobre quin és el nivell 
dels principals contaminants atmosfèrics. 
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4.7. Soroll 
 
 
Moderat  impacte acústic de la xarxa viària 
 
La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha 
realitzat, durant la campanya 2002-2003, una acció de control per determinar els nivells de 
soroll de referència de la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya, segons el qual, la variant de 
la NII, al seu pas pel municipi té un nivell sonor de 65 dB pel dia. A les infraestructures 
existents, els són d’aplicació els valors d’atenció que corresponen a una Zona B de sensibilitat 
acústica moderada o a una Zona C de sensibilitat acústica baixa. Per tant, el nivell sonor és 
inferior als límits d’atenció i es pot concloure doncs que l’afecció ocasionada pel trànsit que hi 
circula és moderat al costat de la carretera però a mesura que om se n’allunya aquesta afecció 
es redueix fins el punt de que en el nucli urbà és molt baixa. 
 
El trànsit rodat de la C252 i les altres carreteres auxiliars del terme municipal de Vilabertran es 
concentra bàsicament en moments puntuals del dia com són a primera hora del matí, al migdia 
i al tancament de la jornada laboral de la tarda, que és quan el habitants que treballen fora del 
nucli urbà retornen al mateix. Durant la resta del dia els trànsits són puntuals i per tant l’impacte 
acústic que generen és mínim. 
 
Cal destacar, però, que quan el vent bufa de llevant és freqüent de sentir el soroll que emet el 
tren que passa prop del límit est del municipi. 
 
 
Les emissions sonores estan ben regulades a nivell municipal 
 
A nivell municipal el Pla General d’Ordenació Municipal de Vilabertran regula en el seu capítol 
IV els sorolls i les vibracions adoptant les definicions, notacions i unitats que figuren en la 
norma bàsica de l’edificació "Condiciones acústicas en los edificios" (Reial decret 1909/1981, 
del 24 de juliol, i respectives ampliacions o modificacions). Aquesta normativa defineix 
condicions exigibles per als elements constructius, per a màquines i instal·lacions, per les 
activitats existents i per les de nova implantació. 
 
 
Taula 4.7.1.  Nivells sonors i de vibració màxims per activitats de nova implantació definits pel PGOM de Vilabertran. 

Zona de recepció Nivell sonor màxim dB(A) 
EXTERIOR 

Nivell sonor màxim dB(A) 
INTERIOR 

Nivell de vibració 
màxim (L A) 

 Dia Nit Dia Nit Dia Nit 
Zones industrials 70 60 40 35 66 62 
Zones plurifamiliars 60 50 40 30 62 58 
Altres zones 55 45 35 30 62 58 

Font:  PGOM de Vilabertran.     

 
 
 
Encara no s’ha aprovat el mapa acústic 
 
El municipi de Vilabertran encara no ha aprovat el seu mapa de capacitat acústica, no obstant, 
el Departament de Medi Ambient i Habitatge té, a disposició de tots els municipis, propostes de 
mapes de capacitat acústica de totes les poblacions de Catalunya que poden servir 
d’instrument de base per elaborar els mapes definitius i aprovar-los abans de l’11 d’octubre de 
2005, tal com estableix la Llei. 
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Diagnosi estratègica – Soroll 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• El municipi disposa d’una proposta de mapa 
de capacitat acústica del seu nucli urbà 
realitzada per la Direcció General de 
Qualitat Ambiental que servirà de base per 
aprovar el mapa acústic del municipi. 

• No s’han detectat queixes ni molèsties 
significatives degudes al soroll realitzat per 
les activitats que es realitzen en el nucli 
urbà. 

• La via del tren que discorre paral·lela a la 
N260 ocasiona molèsties considerables pel 
soroll dels trens que hi circulen. Això és 
especialment rellevant els dies en que hi 
bufa la llevantada. 

 

Figura 4. 7.1. Proposta de mapa de capacitat acústica de Vilabertran. Font: Direcció General de Qualitat Ambiental 
 
     _____ Zona de sensibilitat alta _____ Zona de sensibilitat moderada _____ Zona de sensibilitat baixa 
 Zona A, LAR ≤ 60  Zona B, LAR ≤ 65 Zona C, LAR ≤ 70 
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4.8. Residus 
 
Una baixa producció de residus domèstics 
 
L’any 2004 la producció de residus municipals era de 349,75 tn/any (304,75 tn que es recullen 
per les empreses gestores i 45 tn que es valoritzen per compostatge en els propis habitatges).  
 
Aquesta producció representa una taxa de producció de Residus Municipals de 1,14 kg/hab/dia 
l’any 2004, que és força inferior a la mitjana comarcal de 2,74 kg/hab/dia. No obstant, si es 
descompta les 45 tn que es valoritzen en els propis habitatges la producció de residus que van 
a gestió externa representa 1,00 tn/hab/dia, és a dir, que encara és més baixa. 
 
 
Una taxa de recollida selectiva superior a la mitjana comarcal 
 
En el conjunt comarcal el percentatge de Residus Municipals de Recollida Selectiva (RMS) és 
del 16,68 % mentre que a Vilabertran aquest és força inferior; un 10,81 % segons les dades de 
l’Agència Catalana de Residus. No obstant, si es té en compte el compostatge la taxa puja fins 
al 22,3 %. Si s’analitza l’evolució de la recollida de RMD (veure figura següent) a partir de les 
dades de l’Agència Catalana de Residus, es pot comprovar que aquesta presenta oscil·lacions 
al llarg dels últims anys que es mouen entre les 250 tn/any i les 325 tn/any.  
 
 

Figura 4.8.1 . Producció de residus municipals a Vilabertran. 
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Font:  Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i de l’Agència Catalana de Residus 

 
 
Bon funcionament de la campanya de compostatge casolà 
 
Des de l’any 2003 al municipi s’ha endegat una campanya de compostatge de la fracció 
orgànica que va estar premiada amb el tercer “Premi de recollida selectiva i reducció de residus 
2003” que atorga anualment l’Agència Catalana de Residus. L’any 2004 disposaven de 
compostadors un total de 27 habitatges i la campanya es fixa l’objectiu d’arribar a un 18% dels 
habitatges el 2006. 
 
Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, gràcies a la campanya de compostatge que es du a 
terme en el municipi l’any 2004 es van valoritzar un total d’unes 45 Tn de residus de fracció 
orgànica 
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Baixa producció de residus industrials 
 
En l’actualitat hi han 5 empreses del municipi que realitzen la declaració anual de residus 
industrials. La producció de residus declarats ha anat disminuint al llarg dels anys, passant de 
les 534 tn declarats el 1999 a les 484 declarades el 2003. 
 
 
No es generen residus industrials especials 
 
L’any 1999 la majoria dels residus industrials són inerts (97%) i, en molt menor proporció hi ha 
els residus no especials (3%). A partir de l’any 2002 es produeix un canvi ja que el 100 % dels 
residus són no especials. 
 
 
Un bona regulació local dels residus de la construcció 
 
L’Ajuntament de Vilabertran disposa d’una Ordenança municipal per a la gestió dels residus de 
la construcció, aprovada el 25 de març de 2004, que té per objecte regular la gestió controlada 
de terres, enderrocs, i runes i residus de la construcció generats en les obres d’enderrocament, 
construcció i excavació, que es destinen al seu abandonament, establint una regulació 
addicional a la d’atorgament de les llicències municipals d’obres. 
 
Segons les dades de les llicències d’obres concedides per l’Ajuntament de Vilabertran, la 
producció de residus de la construcció al municipi per l’any 2004 fou de 229,02 m3. Considerant 
una mitjana de 1.500 Kg/m3 de runes s’obté que el volum equival a  unes 343,5 Tn. 
 
 
Una producció de residus ramaders superior a la que pot assumir el municipi 
 
Vilabertran disposa de 16 activitats ramaderes de les quals 6 són de porcí, 4 de cabrum, 4 de 
vacú, 1 avícola i 1 ovina. Aquestes explotacions generen una producció de 9.266 Tn de residus 
ramaders anuals de les quals 51.934Kg corresponen al nitrogen. 
 
Tenint en compte que Vilabertran està considerat un municipi vulnerable a la contaminació del 
sòl i les aigües subterrànies pels nitrats, tan sols es poden aportar 170KgN/ha/any. Això 
representa que per valoritzat tot aquest residu amb aportació a terres es necessiten 305ha de 
sòls agrícoles i al municipi tan sols n’hi ha unes 205. 
 
Pe tant, el municipi genera més residus ramaders dels que realment pot gestionar amb les 
seves terres. 
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Diagnosi estratègica – Residus 

Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• La producció de residus municipals (1,02 
Kg/habitant i dia) és molt inferior a la mitjana 
comarcal (2,74 Kg/habitant i dia). 

• El municipi està duent a terme un pla per 
incentivar el compostatge com a forma de 
valoració “in situ” dels residus de la fracció 
orgànica. Actualment hi ha uns 30 
habitatges que ja disposen de compostadors 
i estan duent a terme el compostatge. 

• La producció de residus industrials és molt 
baixa i està constituïda totalment per residus 
no especials. 

• La taxa de recollida selectiva (10,7%) és 
inferior a la mitjana comarcal (16,7%) cosa 
que denota que s’ha d’augmentar l’esforç 
per incentivar la gent a fer la recollida 
selectiva. 

• No s’ha aplicat en el municipi la recollida 
selectiva de la fracció orgànica. 

• El municipi no disposa de deixalleria 
municipal i per tant els seus habitants han 
de desplaçar-se fins la de Figueres. Això 
implica una baixa taxa de reciclatge de 
materials que es duen a la deixalleria. 

• El percentatge de valorització dels residus 
municipals i industrials és molt baix. 

• La producció de residus ramaders és 
considerable en el municipi. Tenint en 
compte que el municipi està en una zona 
vulnerable a la concentració per nitrats i que 
per tant tan sols es poden aportar 170 Kg N 
/ Ha i any es requeririen unes 300 Ha per tal 
de poder gestionar totes les dejeccions 
produïdes en les explotacions del municipi 
pel sistema d’aportacions com adob a les 
terres agrícoles. El municipi tan sols té unes 
200 Ha de conreus i per tant la producció de 
residus ramaders és molt superior a la que 
pot adsorbir el propi municipi. 
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4.9. Estructura energètica 
 
 
Un consum elèctric baix 
 
En el municipi, el consum elèctric per l’any 2003 era de 1.632 Mwh (Direcció General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial), que correspon a una taxa de consum de 2.045 kwh/any i habitant. 
Aquest valor és molt més baix que pel conjunt de Catalunya, on es situa en els 6.049,9 kwh/any 
i habitant, i que per la mitjana del consum comarcal que és de 5.638,9,2 kwh/any i habitant. 
 
En canvi, l’augment mitjà del consum d’energia elèctrica al municipi en els darrers anys (1999-
2003) ha estat del 22,4%, valors una mica superior a la mitjana Catalana que és del 21,2% i 
força més baix que la mitjana comarcal que es situa en un 37,3% d’augment en el mateix 
període. 
 
 
Un esforç important en l’adequació de l’enllumenat públic per a reduir el consum energètic 
 
L’Ajuntament va adaptar el seu enllumenat públic a la normativa lumínica fa un parell d’anys, 
disminuint la potència contractada per l’enllumenat municipal a partir de l’any 2003. 
 
 
Taula 4.9.1.  Taula de potències contractades per a l’enllumenat públic de Vilabertran 
 2002 2003 2004 

Enllumenat públic Kwh/ any 29 23 23 
Font:  FECSA-ENDESA  
 
 

Figura 4.9.1.  Potència contractada per a l’enllumenat públic de Vilabertran. 
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Font:  FECSA-ENDESA  

 
 
Un municipi amb una xarxa de distribució de gas propà 
 
El municipi no disposa de cap connexió a la xarxa de gas natural. No obstant, l’empresa 
Universal Gasworks, SA , ha instal·lat una xarxa de distribució de gas propà que abasta a tot 
el municipi. 
 
Així, doncs, els ciutadans tenen accés a aquesta font energètica que és menys contaminant 
que l’ús tradicional del gasoil de calefacció. 
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Un important consum de gasoil de calefacció 
 
Des que es va instal·lar la xarxa de gas propà al municipi el consum de gasoil de calefacció ha 
anat disminuint progressivament en favor del consum de gas propà. Aquesta última font 
energètica és molt més neta en la seva combustió que el gasoil i per tant s’està contribuint a la 
disminució de les emissions atmosfèriques. 
 
 
Taula 4.9.1.  Consums energètics a Vilabertran segons el tipus de font de producció. Unitat Tep. 
 2003 2004 

Electricitat 140  
Gasos liquats del petroli (GLP) (propà) 12’4 47’6 
Combustibles líquids (gas-oil C)  50,8 42,5 

Font:  Elaboració pròpia   

 
 
Els transports com a principal sector de consum energètic 
 
La forta dependència del transport privat en els desplaçaments del municipi implica que el 
sector que consumeix més energia sigui el del transport. Les polítiques per afavorir la mobilitat 
peatonal i amb bicicleta podran contribuir a l’estalvi energètic en aquest sector. 
 
 
La promoció de les energies renovables és un tema pendent 
 
No es coneixen instal·lacions d’energies renovables al municipi de Vilabertran i l’Ajuntament no 
disposa de cap normativa que n’incentivi el seu ús i instal·lació. 
 
 

Diagnosi estratègica – Energia 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• El consum energètic és de 1,08 Tep / 
habitant · dia que és un valor inferior a la 
mitjana de Catalunya. 

• La xarxa d’enllumenat públic es va adaptar 
amb bombetes de baix cost energètic durant 
l’any 2001. 

• El gas natural encara no arriba al nucli urbà 
del municipi. No obstant Universal Gasworks 
ha fet la instal·lació d’una xarxa de gas que 
proporciona a través de propà. 

• La proporció de gasoil C que es consumeix 
en el municipi és molt més alta que la dels 
gasos liquats del petroli i no hi ha xarxa de 
gas natural. Els gasos liquats del petroli, 
com el propà que distribueix Universal 
Gasworks en el municipi, són molt menys 
contaminants i per tant es tindrien de 
prioritzar com a font energètica. 

• En el municipi no hi ha cap pla que incentivi 
l’ús de les energies renovables. 
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5. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
 
5.1. Estructura econòmica general del municipi 
 
 
Una estructura econòmica centralitzada a Figueres 
 
La proximitat de la ciutat de Figueres fa que l’estructura econòmica del municipi de Vilabertran 
estigui molt lligada amb la de la capitat de comarca.  
 
 
Una economia dominada pel sector serveis 
 
Tenint en compte les dades proporcionades per l’Institut Català d’Estadística el motor econòmic 
del municipi és el sector serveis, seguit de la indústria, la construcció i per últim l’agricultura.  
 
Aquesta distribució no és la habitual en un municipi d’aquestes dimensions però com ja s’ha 
indicat anteriorment, la influència de Figueres en el municipi és un factor determinant. 
 
 
Una fiscalitat més baixa que Figueres 
 
Un altre factor important relacionat amb la proximitat amb la capitat de comarca és l’establiment 
d’empreses de varis sectors que troben, a molt poca distància del seu major mercat de clients 
(Figueres), uns avantatges fiscals, juntament amb la creació de nou sòl industrial, que fan de 
Vilabertran una zona òptima per la implantació d’aquestes. 
 
 
 
5.2. Àrees d’influència i dependència exterior del municipi 
 
 
Gran influència de Figueres 
 
Com ja s’ha indicat en l’apartat anterior, la influència més important i determinant pel municipi 
de Vilabertran és la població de Figueres, situada al sud-oest i a menys de 2 quilòmetres de 
distància. 
 
 

Diagnosi estratègica – Estructura econòmica general  
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• Vilabertran es situa en una zona estratègica 
per al desenvolupament del seu sector 
econòmic donat que es pot aprofitar de la 
proximitat amb Figueres per atreure una 
certa activitat econòmica gràcies al sector 
serveis o a l’industrial. 

• Les comarques gironines han experimentat 
en els últims anys un creixement econòmic 
superior a la mitjana catalana. 

• El municipi té una forta dependència exterior 
ja que majoritàriament la gent té el lloc de 
treball fora del municipi. En aquest sentit, 
l’enquesta de mobilitat laboral ens indica 
que un 58% dels habitants que treballen del 
municipi van a fer-ho a altres municipis, 
principalment a Figueres on hi va el 31% 
dels habitants que treballen. 
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5.3. Mercat de treball i població activa 
 
 
El percentatge de població inactiva és superior a la mitjana comarcal 
 
La població de Vilabertran ocupada és percentualment menor a la resta de la comarca, fent-se 
més palesa aquesta diferència quan s’amplia la comparació amb la resta de Catalunya. No 
obstant, aquesta dada s’ha d’interpretar comparant el percentatge de població inactiva que a 
Vilabertran és força superior a la mitjana comarcal i catalana. 
 

Figura 5.3.1 . Població activa (ocupada i desocupada) i població inactiva. 
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El sector serveis com a motor econòmic del municipi 
 
En quant a la població ocupada per sectors, el que més percentatge de la població ocupa és el 
de serveis, seguit pel d’indústria, construcció i per últim, l’agricultura.  
 
La tendència general de percentatges per sector es compleix per Vilabertran, només que el 
sector agricultura encara té un pes major que a la comarca i que a Catalunya, per contra és el 
secor de la construcció el que encara no ha assolit els nivells de Catalunya. Possiblement amb 
la tendència de l’industria i, sobretot, dels ciutadans de Figueres a traslladar la seva residència 
habitual cap a la perifèria farà que aquest sector es vegi afavorit.  
 
 
Un percentatge d’atur similar al de la comarca i al de Catalunya  
 
El municipi de Vilabertran, en comparació amb l’Alt Empordà i Catalunya, té una paritat major 
en quant al percentatge de parats. El percentatge d’homes aturats és superior al de les dones. 
 

Figura 5.3.2 . Població en atur en funció del sexe. 
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Diagnosi estratègica – Mercat de treball i població  activa 

Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• La taxa d’atur del municipi és inferior a la 
mitjana comarcal i catalana. 

• La taxa d’atur és equiparable entre els dos 
sexes de forma que no hi ha una 
discriminació en quant als llocs de treballs 
pel sexe femení. 

• Per edats, l’atur es concentra bàsicament, 
en el grup de joves de menys de 30 anys i el 
de gent de més de 50 anys. Per tant es 
tindrien de fomentar iniciatives per tal de 
poder incorporar aquests col·lectius en el 
mercat laboral. 

• No hi ha cursos de foment de l’ocupació que 
podrien ser útils pels joves i gent de més de 
50 anys per accedir al mercat laboral. 
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5.4. Anàlisi del sector primari 
 
 
Poca població ocupada en el sector agrícola 
 
El sector agrari en el municipi de Vilabertran és el que ocupa menys població i el que aporta 
menys renda en conjunt. Cal esmentar però, que l’actual PGOM otorga una protecció especial 
a les terres de conreu del municipi per tal d’impedir la seva desaparició. 
 
Les explotacions agrícoles del municipi són de caràcter familiar, amb dedicació completa del 
titular de les explotacions i ens molts casos, del cònjuge 
 
 
Importància de l’horta de Vilabertran 
 
Un dels trets identificatius de Vilabertran és la seva horta en la que treballa la major part dels 
pagesos del municipi. Aquesta està destinada a l’autoconsum i a la venda en mercats i 
botigues, abastint gran part de la població de Figueres. 
 
La importància d’aquesta horta es posa de relleu amb la realització cada any d’una fira 
destinada a aquesta; la Fira de l’Horta. 
 
 
Una densitat important d’explotacions ramaderes 
 
El municipi de Vilabertran, si es prenen les dades del 2005, té un total de 14 explotacions 
ramaderes en funcionament dividides en diversos sectors de producció:  
 

1. Cabrum. 
2. Oví. 
3. Vaques de Carn. 
4. Vaquí de Llet. 
5. Porcí. 
6. Pollastre. 

 
 

Diagnosi estratègica – El sector primari 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• El PGOM de Vilabertran dona un valor molt 
alt a la protecció de l’entorn agrícola del 
municipi. 

• Anualment es realitza la fira de l’Horta que 
té com una de les seves finalitats potenciar 
el reconeixement dels productes agrícoles 
del municipi. 

• La superfície agrària del municipi no s’ha 
reduït significativament en els darrers anys. 

• El sector primari aplega poc més del 10 % 
de la població activa del municipi i en 
general es caracteritza per un envelliment 
de la població que s’hi dedica. El jovent va 
cap a altres activitats. 

• Els terrenys agrícoles del municipi haurien 
de ser una vegada i mitja més de l’actual per 
tal de poder adsorbir les dejeccions 
ramaderes que es produeixen en les 
explotacions del municipi. Per tant, la 
capacitat d’acollir més caps de bestiar en el 
municipi és mínima i en tot cas els residus 
ramaders es tindran de valoritzar duent-los a 
plantes de tractament adients. 
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5.5. Anàlisi del sector secundari 
 
La indústria és el segon sector d’activitat 
 
El sector secundari (indústria) és el segon en quant al pes econòmic del municipi de 
Vilabertran. El tipus d’indústria existent està classificada bàsicament dins el grup de la 
transformació dels metalls, l’edició gràfica i la dels mobles. 
 
Taula 5.5.1.  Establiment d’indústries al municipi de Vilabertran 

 Any Energia 
i aigua 

Química 
i metall 

Transform. 
metall 

Productes 
alimentaris 

Tèxtil i 
confecció 

Edició i 
mobles 

Industries  
NCAA 

Vilabertran 2002 0 0 37,5 12,6 0 50 0 
 2001 0 0 33,3 11,1 0 55,6 0 
Alt Empordà 2002 6,2 6,9 36,4 19,6 3,6 24,2 3 
 2001 5,5 6,8 36,9 19,2 3,4 24,8 3,5 
Catalunya 2002 2,1 6,6 34,8 8 18,6 23,6 6,9 
 2001 2,1 6,6 34,5 7,9 18,2 23,7 7 

Font:  Idescat 
 
Una nul·la oferta de sòl industrial  
 
Moltes de les activitats transformadores que es realitzen al municipi tenen dificultats d’ubicació. 
No hi ha cap zona industrial adequada i es podria estudiar la possibilitat de habilitar en una 
propera modificació del PGOM una zona d’activitats econòmiques que pugui oferir nous llocs 
de treball pel municipi i propiciar uns ingressos addicionals a les arques municipals. 
 
S’ha de millorar en control ambiental i administratiu de les activitats econòmiques 
 
Actualment en el municipi hi consten 51 activitats econòmiques de les quals tan sols 2 disposen 
de llicència ambiental segons la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració 
ambiental (IIAA). Es tindria de legalitzar totes les activitats adaptant-les a la Llei 3/1998. 
 

Diagnosi estratègica – El sector secundari 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• L’activitat industrial del municipi no arriba al 
20% i està relativament ben diversificada en 
tipus industrials (transformació del metall, 
productes alimentaris i sector mobiliari). 

• No hi ha empreses potencialment 
contaminants. 

• La demanda de sòl industrial al voltant de 
Figueres és important i això pot significar 
una oportunitat per Vilabertran. 

• La indústria del municipi es basa en petites 
empreses que, com a regla general, són 
molt més estables en el territori i no estan 
tan exposades al fenomen de la 
deslocalització. Les grans indústries quan 
les condicions econòmiques són més 
favorables en altres indrets o països 
tanquen portes i deixen molta gent sense 
feina. 

• El municipi no disposa de sòl industrial 
adequat pel desenvolupament de les 
indústries. No hi ha una zona clara on 
concentrar la indústria del municipi. 
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5.6. Anàlisi del sector terciari: comerç i serveis 
 
 
Importància del sector terciari en l’economia municipal 
 
El sector terciari és el que major pes social i econòmic té dins del municipi de Vilabertran, 
ocupant a més d’un 33 % de la població activa. La major part d’aquestes activitats estan 
relacionades amb el comerç a l’engròs i els serveis personals. 
 
 
Taula 5.6.1.  Tipus d’activitats en el sector serveis. 

Any Comerç a 
l’engròs Hostaleria Transport i 

comunicació 
Mediació 
financera 

Serveis 
empresa 

Serveis 
personals 

Immob.  i 
altres 

2002 6 1 4 2 0 7 3 
2001 5 2 4 3 0 7 3 
2000 6 1 4 3 0 9 2 
1999 6 1 4 3 0 7 1 
1998 5 2 4 3 0 6 1 
1997 4 2 5 3 0 5 2 
1996 4 2 5 3 0 5 1 
1995 5 2 6 3 0 5 1 
1994 4 2 4 3 0 6 2 

Font:  Idescat 
 
 
Dificultats per al petit comerç local 
 
El comerç de Vilabertran es veu afectat per la proximitat de Figueres, cosa que implica una 
gran competència i uns menors beneficis ja que la gent troba productes més econòmics en els 
grans establiments comercials. 
 
Això fa que el petit comerç que hi ha en el municipi cada cop tingui més difícil la seva 
subsistència. Per intentar millorar l’efectivitat del conjunt comercial del municipi fora interessant 
d’agrupar el comerç, sobretot el destinat a serveis, en una mateixa zona de tal forma que els 
clients d’un establiment en accedir-hi passin per davant dels aparadors de la resta de 
comerços, convertint-se així en clients potencials. Una zona pròxima a l’abadia podria 
beneficiar-se, a més, de l’afluència de visitants a aquest conjunt monumental. 
 
 
El municipi té un elevat potencial turístic 
 
La presència del conjunt monumental de Santa Maria de Vilabertran dota el municipi amb un alt 
valor turístic que es tindria d’aprofitar per tal de potenciar el sector serveis. En aquest sentit, la 
proposta comentada de concentrar una zona comercial pròxima a l’abadia pren més força si es 
vincula amb tipus de comerços que donin sortida a productes encaminats als visitants i, perquè 
no, a productes típics de l’horta de Vilabertran que, a través del Pla de Protecció i Dinamització 
del Patrimoni Cultural, inclòs com a línia estratègica en aquest PALS pot prendre una 
significació important. Així també s’ajudaria a millorar el sector primari del municipi. 
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Diagnosi estratègica – El sector terciari 
Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• El sector terciari és el de més importància 
en el municipi ja que ocupa prop del 60% de 
la població activa. 

• L’oferta comercial del municipi és molt 
diversificada podent-s’hi trobar la majoria 
dels productes bàsics. 

• L’abadia juga un paper molt important en 
quant al potencial turístic del municipi. Això 
afavoreix el sector serveis ja que l’afluència 
de turistes que venen a visitar-la permet la 
instauració de locals de restauració i 
d’allotjament. 

• La proximitat de Figueres, on hi ha grans 
zones comercials, pot inhibir a la llarga el 
sector terciari del municipi. Per això, s’han 
de crear incentius per tal que el comerç de 
Vilabertran continuï tenint un pes important. 

• Al municipi no hi ha cap associació de 
comerciants que vetlli pels interessos del 
col·lectiu. 
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6. ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 
 
6.1. Població 
 
 
Un municipi amb un nombre reduït d’habitants però amb una alta densitat d’aquests 
 
El municipi de Vilabertran presentava una població de 838 habitants, segons el padró de 31 de 
desembre de 2004, amb una densitat de 364 hab/Km2 que és bastant superior a la mitjana 
comarcal de 82,8 hab/Km2 i la de Catalunya (212 hab/Km2). Aquesta densitat tan alta es 
justifica per la superfície del municipi que tan sols abasta 2,3 Km2.  
 
 
Canvi en la tendència demogràfica decreixent que havia dut el municipi en la dècada dels 90 
 
Vilabertran va anar perdent població des de començaments del segle passat fins que, amb el 
moviment migratori de la dècada dels 60 va retornar als mateixos nivells de població que l’any 
1900. 
 
A partir de la dècada dels 80 la tendència va tornar a ser regressiva però en els darrers 5 anys 
s’ha invertit observant-se una lleugera recuperació que té el seu origen en la immigració. 
 
 

Figura 6.1.1.   Evolució de la població de Vilabertran des de l’inici del segle XX. 
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 Font:  Ajuntament, Idescat. 

 
 
 
Una dinàmica demogràfica amb tendència a l’envelliment 
 
La població jove (fins a 14 anys) representa el 11,7% del total, la població adulta (d’entre 15 i 
64 anys) és del 64,9% i la població vella (de més de 65 anys) del 23,4% (segons dades del 
2001). 
 
L’envelliment de la població es pot detectar amb la taxa de sobreenvelliment (pes de la 
població de 85 i més anys sobre la de 65 i més anys), i es denota sensiblement inferior a la 
catalana (7,1% < 10,88%). 
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Figura 6.1.2 . Població de Vilabertran segons sexe i edat. 
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Un municipi influenciat històricament pels fluxos migratoris 
 
El fenomen migratori comença a ser important a partir de la dècada dels 50 i es perllonga fins a 
principis dels anys 80. No obstant això, aquest input poblacional no és exclusiu del municipi ni 
de la comarca, sinó que també ha succeït a nivell de Catalunya durant el mateix període. 
 
Actualment la tendència generalitzada de les migracions a Vilabertran, a l’Alt Empordà i també 
a Catalunya, es basa en la desacceleració de la migració de la resta de l’Estat en front a 
l’acceleració de les migracions provinents de l’estranger que en concret han incrementat un 
140% al municipi des de l’any 1996 i un 220% en el context comarcal. 
 
Durant l’any 2004 la població estrangera de Vilabertran estava dominada per immigrants 
procedents de l’Àfrica i l’Amèrica del Sud. 
 
 
Taula 6.1.1.  Evolució de la població de Vilabertran segons nacionalitat. 

   Nacionalitat    

Lloc de 
naixement Espanyola Resta 

UE 
Resta 

d’Europa Àfrica 
Amèrica 
Nord i 

Central 

Amèrica 
del Sud 

Àsia i 
Oceania Total 

2004 785 4 0 15 4 14 0 822 

2001 765 3 0 10 2 3 0 783 
1996 782 2 0 10 1 0 0 795 
1991 772 1 0 20 1 0 0 794 

Font:  Padró municipal, Idescat        
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Diagnosi estratègica - Població 

Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• Desprès d’un llarg període de decreixement 
demogràfic, l’arribada de població procedent 
de l’estranger ha compensat, en els darrers 
anys, la pèrdua d’habitants. 

• La població estrangera representa un 5,8 % 
del total i de moment no presenta problemes 
d’integració. 

• La majoria de la població viu concentrada en 
el nucli urbà del municipi, afavorint la 
cohesió del teixit social. 

• El grau d’envelliment de la població és 
notable ja que prop d’un 23 % dels habitants 
tenen més de 65 anys front a un escàs 12 % 
de joves de menys de 15 anys. 



 
 Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat del municipi de Vilabertran 
 Document II. Diagnosi Ambiental 

Naturgest, SL – Serveis Territorials pàgina 45 Ajuntament de Vilabertran 

6.2. Habitatge 
 
 
Poca importància dels habitatges de segona residència 
 
La majoria dels habitatges són de tipus principal, en concret, representen el 82,4% del total 
d’edificis percentatge força superior al de la comarca de l’Alt Empordà (38,4%) que per la seva 
importància turístics té un gran percentatge d’habitatges de segona residència (47,2%) 
concentrats majoritàriament en la franja costanera. Els habitatges vacants, un 12,3%, estan en 
sintonia amb la mitjana empordanesa i catalana. 
 
Taula 6.2.1.  Tipus d’habitatges familiars en el context territorial. 

 Convencionals Allotjaments Secundaris Vacants Altres Total 

Vilabertran 281 0 18 42 0 341 
Alt Empordà 37.467 4 46.046 13.392 625 97.534 
Catalunya 2.315.774 82 514.943 452.921 30.435 3.314.155 

Font:  Ajuntament, Idescat     Any:  2001 

 
 
Una població estable al llarg de l’any 
 
El nombre d’habitatges de segona residència de Vilabertran tot just supera el 5% i això ens 
indica que el volum de la població real fluctua relativament poc al llarg de l’any. 
 
 
Un increment del nombre d’habitatges moderat 
 
El nombre d’habitatges del municipi no va incrementar gaire en les dues darreres dècades del 
segle passat (0,18% anual) observant-se una disminució en el nombre d’habitatges de segona 
residència i un augment dels de primera residència i els que han quedat com a vacants. No 
obstant, en els darrers 5 anys (2000 – 2004) aquest increment ha estat del 1,56% anual que és 
considerablement més alt. Aquesta tendència està en sintonia amb l’evolució de la població. 
Així, doncs, a partir del decreixement poblacional que s’inicià en la dècada dels 80 diversos 
habitatges es converteixen en segones residències com a conseqüència del trasllat de població 
cap a altres llocs. L’abandó a que es veuen sotmesos alguns d’aquests habitatges acaba fent 
que es classifiquin com a vacants l’any 1991 i a partir de començaments del nou segle la 
construcció de nous habitatges creix ràpidament, seguint la tendència demogràfica del país. 
 

Figura 6.2.1. . Evolució del nombre d’habitatges a Vilabertran. 
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Font:  Ajuntament de Vilabertran 

 
Vilabertran no disposa d’habitatges de protecció oficial 
 
En l’actualitat el municipi de Vilabertran no disposa d’habitatge protegit que puguin permetre 
l’accés a l’habitatge dels joves o dels col·lectius més desfavorits. 
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Diagnosi estratègica - Habitatge 

Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• El parc d’habitatges del municipi és suficient 
per cobrir les necessitats pròpies dels 
habitants de Vilabertran. 

• Els habitatges del municipi són utilitzats en 
més del 80% dels casos com a primera 
residència. Aquesta taxa és molt superior a 
la mitjana comarcal, on els habitatges de 
segona residència són molt més abundants. 

• L’estat de conservació dels habitatges del 
nucli urbà és força bo. 

• El preu de l’habitatge, tot i ser car, no és tan 
elevat com en d’altres municipis de la 
comarca. 

• El nombre de nous habitatges ha crescut un 
1,6 % anual durant els darrers 5 anys. 

• No hi ha habitatge social que garanteixi el 
fàcil accés del jovent a la vivenda. 

• L’any 2001 es comptabilitzava un 12,3% 
d’habitatges buits. 
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6.3. Salut i protecció social 
 
 
Els serveis sanitaris estan centralitzats al CAP de Peralada 
 
Vilabertran pertany a la Regió Sanitària de Girona i en concret a l’Àrea Bàsica de Peralada. Per 
això, tot i disposar d’un dispensari mèdic on es realitza medicina general, comunitària i pediatria 
les urgències s’han de  dirigir al CAP de Peralada. 
 
 
El municipi disposa d’una farmàcia que cobreix les necessitats de la població  
 
El municipi de Vilabertran disposa d’una farmàcia que proporciona a la població els 
medicaments necessaris sense que s’hagin d’anar a buscar a municipis veïns com Figueres.  
 
 
Uns serveis socials escassos 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és l’organisme que s’encarrega d’oferir i gestionar els 
Serveis Socials d’Atenció Primaria a Vilabertran i resta de municipis de la comarca. 
 
Aquest servei, que és públic i gratuït, s’ofereix a aquelles persones que necessiten ajut 
assistencial o que tenen dificultats personals i/o familiars que requereixen assistència social. 
 
El Consell posa a disposició de l’Ajuntament un assistent social que visita cada tercer divendres 
de cada mes ja que també dona assistència a altres municipis. 
 
 
Baixa nivell de conflictivitat social 
 
Al municipi de Vilabertran no s’hi ha originat cap conflicte social destacable entre els seus 
ciutadans ni hi ha cap problemàtica social. 
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6.4. Educació 
 
 
Bon nivell escolar de la població 
 
Pel que fa al nivell d’estudis de la població un 93,9% d’aquesta té el té igual o superior al de 
primer grau i tan sols un 1,1% de la població no sap llegir o escriure i un 5,0% no disposa dels 
estudis reglats bàsics. El percentatge de diplomats, llicenciats i doctors és del 8,6%.  
 
 
Una oferta educativa complerta però centralitzada a Figueres 
 
El municipi de Vilabertran té un Centre d’Educació Infantil i Primària, CEIP Torre d’en Reig , 
que forma part, conjuntament amb les de Cabanes, Vilamalla i el Far d’Empordà, de la zona 
escolar rural ZER Canigó . Acabats els estudis primaris, els alumnes es tenen de dirigir als 
centres d’educació secundària de Figueres. 
 
 
La població escolar ha incrementat en els últims 5 anys 
 
En quant a l’evolució del nombre d’alumnes a l’escola, s’observa que a partir de l’any 2000 
s’inicia una tendència a l’augment del nombre d’escolars. Aquesta tendència és general a 
Catalunya donat l’augment de natalitat que experiment el país des de començaments de 
l’actual segle. 
 
 
Taula 6.4.1.  Evolució del nombre d’alumnes de l’escola CEIP Torre d’en Reig en el darrer decenni. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

23 22 25 25 25 30 34 41 43 51 52 
Font:  Idescat, ZER Canigó 
 
 
 
Un dèficit en llars d’infants que queda compensat per la proximitat de Figueres 
 
Referent a les llars d’infants, actualment no n’hi ha cap de construïda però està previst de 
construir-ne una amb una capacitat per unes 15 places. Les necessitats actuals es supleixen 
gràcies a la proximitat de Figueres. 
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6.5. Associacionisme i activitat cultural 
 
 
Un municipi amb un alt nombre d’associacions 
 
Al municipi hi conviuen fins a 11 associacions o entitats que s’agrupen en 4 tipologies diferents, 
culturals, esportives, educatives i socials i que es detallen tot seguit: 
 
 

Figura 6.5.1 . Grups d’entitats existents l’any 2005 a Vilabertran. 

Associacions i entitats de Vilabertran

42%

33%

17%

8%

Culturals Esportives Educatives Socials
 

Font:  Elaboració pròpia Any:  2005 
 
 
Una dotació d’equipaments adient a les necessitats del municipi 
 
Els equipaments de que disposa el municipi de Vilabertran corresponen a: 
 

• Ajuntament 
• Camp d’esports municipal 
• Centre Cívic 
• Escola 

• Dispensari mèdic 
• Cementiri 
• Magatzem municipal 

 
 
Bona oferta cultural 
 
L’oferta cultural del municipi passa per la celebració de diverses festes i actes que es detallen a 
continuació: 
 

• Festa de la Mare de Déu d’agost 
• Festa de Sant Ferriol 
• Fira de l’Horta 
• Quinzena cultural 
• Quines de Nadal 

• Festa de Reis 
• Festa de la vellesa 
• Revetlla de Sant Joan 
• Carnestoltes 

 
L’alta participació ciutadana és un punt a destacar del municipi 
 
Els vilabertranencs s’interessen per les coses que passen al seu poble i tenen una tendència 
innata a participar en els actes que es fan al municipi. Com a exemple podem citar les sessions 
de diagnosi de l’Agenda 21 que han registrat un dels índexs més elevats del conjunt de les 
comarques gironines. Per tal de regular i incentivar-la l’Ajuntament va crear una Ordenança 
Municipal de Participació Ciutadana. 
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6.6. Seguretat ciutadana 
 
Un municipi tranquil amb conflictes puntuals 
 
El municipi de Vilabertran és molt tranquil i no s’hi detecten conflictes que afectin a la 
convivència de les persones. Com a màxim hi ha els petits conflictes veïnals típics de tots els 
municipis. Per aquest motiu, el nivell de seguretat ciutadana és molt bo i el nivell 
d’accidentalitat i de victimització al municipi és nul donat que no hi han conflictes socials 
significatius. 
 
Tot i això, per solventar els problemes puntuals que sorgeixin entre veïns s’ha creat un sistema 
de mediació de conflictes a través de la jutgessa de pau. 
 
 
 
 
6.7. Organització i gestió municipal 
 
Competències mediambientals estructurades en una única àrea 
 
Les competències relacionades amb el medi ambient s’articulen a partir de la regidoria de Medi 
Ambient. 
 
 
Una despesa ambiental moderada 
 
La despesa municipal en medi ambient inclou les partides de Compostatge, PALS i Programa 
de sostenibilitat i noves tecnologies. L’any 2005 la despesa prevista en medi ambient ha estat 
de 19.800,00 €, que representa un 4,78 % del pressupost anual i una despesa municipal en 
medi ambient de 23,63 €/habitant i any. 
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Diagnosi estratègica – Sanitat, educació, cultura i  seguretat ciutadana 

Punts forts – Oportunitats Punts febles – Problemàtiques 

• El municipi disposa d’un Centre 
d’Assistència Primària al que s’hi pot arribar 
a peu amb menys de 5 minuts des de totes 
les zones del nucli urbà. 

• El municipi disposa d’una farmàcia però per 
urgències s’ha d’anar a la d’altres municipis. 

• En general es considera que el servei 
sanitari del municipi és acceptable. 

• El Consell Comarcal ofereix i gestiona el 
servei social d’atenció primària al municipi. 

• La població escolar ha anat augmentant en 
els darrers 10 anys, sent actualment més del 
doble que l’any 1999. 

• L’escola municipal està agregada en la ZER 
Canigó de tal forma que es comparteixen 
recursos entre diverses escoles millorant la 
qualitat de l’ensenyament. 

• Al municipi hi conviuen 5 associacions 
culturals, 4 d’esportives, 2 d’educatives i una 
de social. 

• Des de l’Ajuntament i les diverses 
associacions es realitzen diversos actes 
culturals al llarg de l’any. 

• Vilabertran té un patrimoni cultural de gran 
importància, destacant per sobre de tot 
l’abadia. 

• Per urgències la població s’ha de dirigir al 
CAP de Peralada. 

• No hi ha centres per a la gent gran en el 
municipi, cosa que fora desitjable donada 
l’alta taxa de gent gran del municipi. 

• El nivell de formació de la població està per 
sota de la mitjana comarcal i de la catalana, 
sobretot en el que es refereix a les 
titulacions superiors. 

• En el municipi no hi ha cap llar d’infants que 
cobreixi les necessitats de les parelles 
treballadores amb fills petits. 

• Només es disposa del servei d’assistència 
social d’atenció primària al municipi una 
vegada al mes. Caldria dotar-lo de major 
freqüència. 

• L’escola municipal és insuficient per cobrir 
les necessitats de creixement de la població 
escolar del municipi. 

 


