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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. 
 
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: 
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• 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. EL PLA D’ACCIÓ 
 
2.1. Estructura del pla d’acció 
 
Les actuacions del Pla d'Acció s’agrupen en línies estratègiques que expressen els objectius 
bàsics que Vilabertran es proposa per assolir un desenvolupament en l’aspecte ambiental 
sostenible. 
 
Cada línia estratègica conté un o diversos programes que engloben un conjunt d’actuacions, 
segons l’estructura que s’indica a l’esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les actuacions del Pla inclouen tant grans projectes, que requereixen importants inversions, 
com petites obres, que representen un canvi d’hàbits en la pràctica diària de la gestió 
ambiental; tant accions a llarg termini com altres que ja s’han iniciat o estan gairebé acabades i 
tant actuacions que han de ser executades per les administracions com d’altres que han de 
portar a terme altres agents econòmics i socials. 
 
El denominador comú de totes elles són els objectius que persegueixen i que s’expressen en 
l’enunciat de cada línia estratègica. 
 
Les actuacions es defineixen mitjançant unes fitxes estandarditzades. Cadascuna de les fitxes 
detalla la línia estratègica i el programa d’actuació on s’emmarca l’acció i es complementa amb 
una valoració sobre diversos aspectes relacionats amb l’aplicació de l’acció (terminis 
d’execució, prioritat, fonts de finançament, sectors involucrats en l’execució i valoració 
econòmica). Els aspectes considerats en aquesta valoració són: 
 
Objectiu:  Descriu breument l’objectiu que es persegueix amb l’acció que es proposa. 
 
Àmbit temàtic:  Classificació de les accions segons el seu contingut prenent de referència els 
àmbits temàtics de l’auditoria: Territori, medi ambient (residus, energia, aigua),... Una acció pot 
tocar diversos temes, així es mesura la transversalitat de les accions i en conjunt del pla 
d’acció. 
 
Tipus d’acció:  Classificació de les accions segons si es tracta de: 
 

• Projectes o obres:  estudi tècnic 
 projecte executiu 
 execució d’obres 
 

• Plans o programes específics:  pla urbanístic o sectorial 
 programa de vigilància i control 
 campanya d’implicació d’agents socials i econòmics. 
 

• Instruments jurídics, econòmics o organitzatius: acció jurídica i organitzativa 
      posada en marxa de nous serveis 
 
•  Altres tipologies d’accions 

Línies estratègiques 

Programes d’actuació 

Actuacions 
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Descripció:  Detalla acuradament l’acció que es proposa dur a terme. 
 
Grau de prioritat:  Indica l’ordre que cal realitzar les accions dins d’un mateix termini de temps. 
Es valora en: Alt – Mitjà – Baix. En funció de la rellevància de l’actuació per avançar cap a la 
sostenibilitat i de les prioritats expressades pels municipis i per la ciutadania durant el procés 
de participació. 
 
Termini d’implantació:  Es valora l’horitzó temporal d’implantació de l’acció, diferenciant si el 
termini és: Curt (0 a 2 anys) – Mig (3 a5 anys) – Llarg (més de 5 anys). 
 
Agents implicats:  Es valora el grau de competència municipal per a portar a terme l’acció i la 
implicació d’altres entitats o organismes. En algunes accions els ajuntaments poden fer poc 
més que de mediadors o d’impulsors, mentre que en d’altres son els principals responsables. 
 
Període d’execució:  Es valora el temps necessari per a la realització de l’acció una vegada 
s’hagi iniciat. S’estableix els dies, mesos o anys necessaris en funció de l’acció o s’indica 
“Continuat” si es tracta d’una acció repetitiva en el temps. 
 
Cost econòmic:  es valora el grau d’inversió necessari per a portar a terme l’acció. El grau 
d’inversió s’estima sempre que sigui possible, tant la inversió inicial com els costos de 
manteniment al llarg del temps mentre s’executa l’acció. Es valora com a “Cost organitzatiu i/o 
tècnic” quan la inversió depèn bàsicament de tasques tècniques o gestions que es poden dur a 
terme des de Vilabertran amb la seva actual infraestructura. 
 
Fonts de finançament:  es valoren les possibles subvencions o ajuts per a l’aplicació de la 
mesura, indicant les institucions i organismes que poden finançar l’acció.  
 
Interrelació amb d’altres accions:  Valora les possibles connexions entre accions, enumerant 
les accions relacionades entre si del conjunt del pla d’acció. 
 
Indicadors de seguiment:  Definició dels possibles indicadors que mostrin l’assoliment dels 
objectius que es pretén aconseguir amb l’acció proposada (es parteix dels indicadors proposats 
per la Diputació de Girona). 
 
Estat d’execució (en referència a la data 6/2006):  es valora si és una acció que ja s’ha iniciat 
i es troba en curs, que es proposa redirigir o una nova acció encara no iniciada,... 
 
 
2.2. Línies estratègiques i programes 
 
Les línies estratègiques per al PALS de Vilabertran s’han definit en 5 que són les següents: 
 

1. Planificació urbanística i territorial amb criteris de sostenibilitat 
2. Protecció i Dinamització del Patrimoni Cultural 
3. Establiment d’un nou model de mobilitat 
4. Millora de la gestió ambiental del municipi 
5. Incrementar el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans 
6. Promoció econòmica del municipi 
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A continuació es fa un resum de les línies estratègiques, programes i accions tot indicant la 
prioritat de cadascuna d’elles segons la fase de participació. En verd s’indiquen les accions de 
prioritat alta mentre que en taronja les de prioritat mitjana. 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: 
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I TERRITORIAL AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT  

Programa 1.1. Planificació més sostenible 

Acció 1.1.1. Revisar el Planejament vigent per tal d’adaptar-lo a la nova legislació urbanística. 

Acció 1.1.2. Defensar i justificar, mitjançant el planejament urbanístic, que les reserves de vialitat que 
fa el Pla Director Territorial de l’Empordà es facin pel sud-oest de l’actual traçat de la 
variant de la NII. 

Programa 1.2. Millorar l’estètica i les deficiències  en el nucli urbà 

Acció 1.2.1. Incentivar la rehabilitació i revitalització del nucli històric. 

Acció 1.2.2. Pla de Protecció dels elements de valor arquitectònic. 

PROGRAMES 
2 

ACCIONS 
4 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: 
PROTECCIÓ I DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL  

Programa 2.1. Inventariar el patrimoni cultural, his tòric i artístic 

Acció 2.1.1. Catàleg del patrimoni cultural, històric i artístic. 

Acció 2.1.2. Catàleg d’elements tradicionals relacionats amb l’horta (sínies, pous, regs, etc...). 

Programa 2.2. Gestió del patrimoni cultural, històri c i artístic 

Acció 2.2.1. Creació d’un ens gestor del patrimoni cultural, històric i artístic. 

Acció 2.2.2. Pla d’usos del patrimoni cultural, històric i artístic. 

Acció 2.2.3. Estudi de viabilitat econòmica turística del municipi. 

Programa 2.3. Promoció i difusió del patrimoni cultur al, històric i artístic 

Acció 2.3.1. Promoció i difusió dels valors del municipi. 

Acció 2.3.2. Calendari unificat de les activitats del municipi. 

Acció 2.3.3. Programa educatiu per sensibilitzar sobre els valors del municipi. 

Programa 2.4. Protecció i promoció de l’horta tradici onal 

Acció 2.4.1. Crear un parc hortícola de Vilabertran. 

Acció 2.4.2.  Mantenir el sistema de conreu tradicional de les hortes. 

Acció 2.4.3. Centre d’interpretació dels processos productius de l’horta. 

Acció 2.4.4. Creació d’una escola taller on s’aprenguin els processos i cultius tradicionals de l’horta. 

Programa 2.5. Restaurar i adequar el patrimoni del m unicipi 

Acció 2.5.1. Recuperar l’entorn del conjunt monumental.  

Acció 2.5.2. Recuperar “el lago” com una zona verda d’ús públic i obrir-lo per tal que hi pugui accedir 
la gent. 

Acció 2.5.3.  Recuperar la zona d’aiguamolls, situada entre el aparcament de la Creu Vella i el de 
l’Abadia, com una zona humida de valor natural. 

Acció 2.5.4.  Projecte de restauració de la riera de Galligants i del reg de Caboques. 

Acció 2.5.5.  Pla de Recuperació dels “reparos”. 

Acció 2.5.6. Recuperació dels camins d’accés a l’horta. 

PROGRAMES 
5 

ACCIONS 
18 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: 
ESTABLIMENT D ’UN NOU MODEL DE MOBILITAT  

Programa 3.1. Millorar la mobilitat interna del muni cipi 

Acció 3.1.1. Pla de millora de la mobilitat interna del nucli urbà. 

Acció 3.1.2. Incentivar els desplaçaments a peu o amb bicicleta. 

Acció 3.1.3. Executar un carril bici que permeti connectar-se amb Figueres. 

Acció 3.1.4. Regular que els nous habitatges que es construeixin al municipi disposin de com a mínim 
2 places d’aparcament intern. 

Acció 3.1.5. Promoure la millora de l’accés per la carretera de Llançà. 

Acció 3.1.6. Estudi de possibles alternatives de traçat de la carretera de Figueres a Peralada, C252. 

Acció 3.1.7. Millorar la carretera de Figueres a Peralada, C252, des de la rotonda de la Creu Vella 
fins al límit del terme municipal amb Cabanes. 

PROGRAMES 
1 

ACCIONS 
7 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: 
MILLORA DE LA GESTIÓ AMBIENTAL DEL MUNICIPI  

Programa 4.1. Millores en el sistema d’abastament i sanejament 

Acció 4.1.1. Afegir un cabalímetre en el pou de captació de l’aigua de boca. 

Acció 4.1.2. Afegir un cabalímetre en la sortida de la xarxa de sanejament cap a la riera. 

Acció 4.1.3. Incentivar les instal·lacions amb aixetes de baix cabal. 

Acció 4.1.4. Estudi de les pèrdues de la xarxa d’abastament i del seu grau de conservació. 

Acció 4.1.5. Connectar la xarxa de clavegueram a l’EDAR de Figueres o crear-ne una de municipal. 

Acció 4.1.6. Incrementar el percentatge de xarxa de sanejament que sigui separativa de les aigües 
pluvials. 

Programa 4.2. Increment del percentatge de recollida  selectiva 

Acció 4.2.1. Continuar potenciant el programa de compostatge casolà. 

Acció 4.2.2 Promoure una minideixalleria local o mancomunada amb altres municipis veïns. 

Programa 4.3. Reducció i control dels residus agríco les i ramaders 

Acció 4.3.1. Limitar la implantació de noves activitats ramaderes i no tornà a donar llicència a les que 
hagin cessat la seva activitat. 

Acció 4.3.2.  Regular i controlar l’adobatge de les terres per tal d’aturar i, a poder ser, reduir la 
concentració de nitrats dels pous del municipi. 

Programa 4.4. Millorar l’eficiència energètica del m unicipi 

Acció 4.4.1. Acabar de millorar l’enllumenat públic de tot el municipi amb sistemes de baix consum 
energètic i més eficients. 

Acció 4.4.2. Incentivar l’ús i les instal·lacions domèstiques d’energies renovables. 

Programa 4.5. Reducció de les emissions a l’atmosfer a 

Acció 4.5.1. Incentivar la substitució del gasoil-C de calefacció per energies més netes com el gas 
natural, el propà o l’energia solar. 

Programa 4.6. Regulació dels sorolls a nivell local 

Acció 4.6.1. Aprovar el mapa acústic del municipi. 

Programa 4.7. Millorar el control ambiental de les a ctivitats econòmiques 

Acció 4.7.1. Incrementar el control ambiental sobre les activitats del municipi per tal de regularitzar-
les totes a la Llei 3/1998. 

Programa 4.8. Sensibilització ambiental 

Acció 4.8.1. Campanyes de sensibilització per tal de fomentar l’estalvi d’aigua. 

Acció 4.8.2. Campanyes de sensibilització per tal de potenciar la recollida selectiva. 

Acció 4.8.3. Campanyes de sensibilització per tal de fomentar l’estalvi energètic. 

PROGRAMES 
8 

ACCIONS 
18 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: 
INCREMENTAR EL BENESTAR I LA QUALITAT DE VIDA DELS C IUTADANS  

Programa 5.1. Integració de la població nouvinguda 

Acció 5.1.1. Endegar un projecte per tal d’integrar la població nouvinguda, ja siguin immigrants o 
procedents d’altres municipis, en la tradició i les costums del municipi. 

Programa 5.2. Facilitats per accedir a l’habitatge 

Acció 5.2.1. Incentivar l’ús, ja sigui per lloguer o venda, dels habitatges que actualment estan en 
desús. 

Acció 5.2.2. Promoure la construcció d’habitatge social per a la gent del poble. 

Programa 5.3. Millorar els equipaments públics 

Acció 5.3.1. Crear una escola bressol que doni resposta a les necessitats de les parelles amb fills. 

Acció 5.3.2. Crear un casal d’avis. 

Acció 5.3.3. Crear un local social o centre cívic. 

Acció 5.3.4. Crear una nova escola de primària. 

PROGRAMES 
3 

ACCIONS 
7 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: 
PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL MUNICIPI  

Programa 6.1. Promoció dels productes de l’horta 

Acció 6.1.1. Promoure noves formes de comercialització dels productes de l’horta.  

Acció 6.1.2. Crear una marca de qualitat dels productes de l’horta de la zona. 

Acció 6.1.3. Incentivar la creació d’una cooperativa hortícola en el municipi. 

Programa 6.2. Diversificació d’usos 

Acció 6.2.1. Crear una petita zona de tallers i afavorir la instal·lació d’activitats artesanals. 

Acció 6.2.2. Crear una zona de comerç al detall i serveis a l’entorn de l’abadia. 

PROGRAMES 
2 

ACCIONS 
5 
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2.3. Accions 
 
 

Línia estratègica 1 Planificació urbanística i territorial amb criteris de sostenibilitat 

Programa 1.1 Planificació més sostenible 

Acció 1.1.1 Revisar el Planejament vigent per tal d’adaptar-lo a la nova 
legislació urbanística 

Temàtica: 
Urbanisme 

Tipologia: 
Planejament urbanístic 

Objectiu:  

Adaptar el PGOU de Vilabertran al la nova legislació urbanística 

Descripció: 

El planejament urbanístic de Vilabertran es regeix pel PGOM aprovat per la Comissió 
d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 19 de maig de 1999, i per les seves posteriors 
modificacions. 

La Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme de Catalunya va suposar un canvi molt 
important en la forma de planificar l’actuació urbanística del territori apostant clarament per 
un desenvolupament més sostenible i regulant molt millor el sòl no urbanitzable. Dita Llei ha 
estat modificada per la Llei 10/2004, de 24 de desembre, i el seu text refós s’ha publicat 
mitjançant el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 

Per tant, la nova realitat urbanística fa recomanable de revisar el PGOM vigent de 
Vilabertran per tal d’adaptar-lo a un planejament més sostenible i acord amb dites Lleis. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
2 anys 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Departament de Política Territorial i  
  Obres Públiques de la Generalitat de  
  Catalunya 

Estimació del cost econòmic: 
100.000€ 

Interrelació amb altres accions: 
1.1.2, 1.2.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.6, 3.1.4, 
4.1.5, 4.3.1, 5.2.3, 6.2.1 i 6.2.2 

Indicadors de seguiment:  
- Dependència de l’automòbil 
- Sòls de sostenibilitat garantida 
- Grau de compacitat urbana 
- Grau d’ocupació de l’habitatge 
- Equipaments assistencials per la gent gran 
- Proximitat de l’oferta comercial 
- Grau de fragmentació del territori per 
infraestructures lineals 
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Línia estratègica 1 Planificació urbanística i territorial amb criteris de sostenibilitat 

Programa 1.1 Planificació més sostenible 

Acció 1.1.2 Defensar i justificar, mitjançant el planejament urbanístic, que 
les reserves de vialitat que fa el Pla Director Territorial de 
l’Empordà es facin pel sud-oest de l’actual traçat de la variant 
de la NII. 

Temàtica: 
Urbanisme 

Tipologia: 
Planejament urbanístic 

Objectiu: Defensar i justificar davant del Departament de Política Territorial que les 
reserves de vialitat que fa el Pla Director Territorial de l’Empordà no es facin pel nord de 
l’actual traçat de la NII 

Descripció: 

El Pla Director Territorial de l’Empordà 
realitza una reserva de la variant pel costat 
nord de l’actual traçat. 

Això provoca l’afecció de la zona de més 
valor ambiental i paisatgístic del municipi 
arribant molt a prop de la zona de l’entorn de 
l’abadia que es vol protegir i afectant bona 
part de la zona d’hortes. 

El sector de municipi ubicat al sud de la NII 
queda força aïllat de la resta del terme 
municipal com a conseqüència d’aquest  
mateixa infraestructura que, actualment, ja 
condiciona de forma important els futurs 
desenvolupaments urbanístic del municipi. 

Per tant, fora necessari de defensar davant del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques que la reserva de la variant es fes pel costat sud de l’actual traçat o que es 
busqués una alternativa de traçat que no afectés més el terme municipal de Vilabertran. 

Grau de prioritat:  
Alt 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Dep. Política Territorial i Obres Públiques 
- Ministeri de Foment 

Termini d’implantació:  
Curt (0 a 2 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
1.1.1 

Indicadors de seguiment:  
- Sòls de sostenibilitat garantida 
- Grau de fragmentació del territori per 

infraestructures lineals 
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Línia estratègica 1 Planificació urbanística i territorial amb criteris de sostenibilitat 

Programa 1.2 Millorar l’estètica i les deficiències en el nucli urbà 

Acció 1.2.1 Incentivar la rehabilitació i revitalització del nucli històric 

Temàtica: 
Urbanisme 

Tipologia: 
Planejament urbanístic 

Objectiu:  

Dinamitzar i millorar urbanísticament el nucli històric 

Descripció: 

El nucli antic de Vilabertran presenta diferents problemàtiques urbanístiques, 
d’accessibilitat, de mobilitat, de dinamisme, ... 

Per tal de millorar el casc antic s’ha d’incentivar la rehabilitació de les cases més velles així 
com incentivar la millora estètica de les més deteriorades. 

D’altra banda, també s’ha de revitalitzar aquest nucli i per això cal potenciar-hi activitats més 
modernes que puguin dinamitzar les activitats al centre. Les noves tecnologies o una major 
terciarització de les activitats són només dos exemples de mecanismes que haurien de 
permetre aquesta evolució i recuperació del nucli històric. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Propietaris 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Capital privat 

Estimació del cost econòmic: 
Mesura a incloure en el POUM 

Interrelació amb altres accions: 
1.1.1, 2.2.3, 3.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 
5.3.4, 6.2.2 

Indicadors de seguiment:  
- Grau d’ocupació de l’habitatge 
- Equipaments assistencials per la gent gran 
- Proximitat de l’oferta comercial 
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Línia estratègica 1 Planificació urbanística i territorial amb criteris de sostenibilitat 

Programa 1.2 Millorar l’estètica i les deficiències en el nucli urbà 

Acció 1.2.2 Pla de Protecció dels elements de valor arquitectònic 

Temàtica: 
Urbanisme 

Tipologia: 
Estudi tècnic 

Objectiu:  

Protegir els elements del patrimoni arquitectònic del municipi 

Descripció: 

Vilabertran disposa d’un important patrimoni arquitectònic que està recollit dins el precatàleg 
del PGOM. No obstant, hi ha altres elements que no estan inclosos dins aquest precatàleg i 
per tant no estan protegits actualment. 

Per tant, és necessari que s’endegui un Pla de Protecció dels elements de valor 
arquitectònic, alguns dels quals es recullen al PPDPC del PALS de Vilabertran. 

Per això es tindrà de realitzar un nou catàleg a partir d’observacions de camp i consultes a 
la gent del poble per tal de localitzar elements arquitectònics que no estiguin inclosos en el 
precatàleg. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
6 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran  
- Gent del municipi 

Termini d’implantació:  
Llarg (>5 anys) 

Estat d’implantació: 
Precatàleg recollit en el POUM 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
12.000 € (inclòs en elaboració catàleg) 

Interrelació amb altres accions: 
2.1.1, 2.2.1, 2.2.2 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.1 Inventariar el patrimoni cultural, històric i artístic 

Acció 2.1.1 Catàleg del patrimoni cultural, històric i artístic 

Temàtica: 
Patrimoni 

Tipologia: 
Estudi tècnic 
Acció jurídica i organitzativa 

Objectiu:  
Definir i aprovar, mitjançant un pla especial, el catàleg del patrimoni cultural, històric i artístic 
del municipi. 

Descripció: 
El PGOM vigent de Vilabertran defineix un pre-catàleg dels elements amb valor com a 
patrimoni històric-artístic del municipi. No obstant, hi ha altres elements descrits al PPDPC 
d’aquest PALS amb aquets valors que no hi són inclosos. 
 
Per tant s’hauria de confeccionar un catàleg del patrimoni cultural, històric i artístic del 
municipi, per part d’un equip tècnic suficientment qualificat, incorporant aquells elements 
pre-catalogats al PGOM, els identificats al PPDPC del PALS i tots aquells que posteriorment 
s’hi puguin incorporar, donant-li l’adequada protecció mitjançant un Pla Especial.  
 
Des del punt de vista cultural, el conreu de les hortes, és un símbol identificatiu de la tradició 
i la història de Vilabertran. Per això, el pla especial hauria de preveure la protecció dels 
processos de l’horta i la seva difusió. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
1 any 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Llarg (>5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
12.000 € 

Interrelació amb altres accions: 
1.2.2 

Indicadors de seguiment:  
-  
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.1 Inventariar el patrimoni cultural, històric i artístic 

Acció 2.1.2 Catàleg d’elements tradicionals relacionats amb l’horta (sínies, 
pous, regs, etc...) 

Temàtica: 
Patrimoni 

Tipologia: 
Estudi tècnic 

Objectiu:  
Catalogar els pous i les sínies, així com d’altres elements relacionats amb l’horta de 
Vilabertran. 

Descripció: 
Les hortes de Vilabertran són un símbol d’identitat del municipi i per tant és important de 
potenciar-les, protegir-les i dinamitzar-les. El conreu tradicional de l’horta s’ha realitzat 
històricament mitjançant una infraestructura hidràulica considerable. 
 
Dins el terme municipal hi ha força elements arquitectònics, alguns encara utilitzats, que 
recorden el sistema tradicional de l’horta. No obstant, aquests no estan inventariats i per 
tant corren el risc de que es perdin per oblit o deteriorament. 
 
Realitzar un catàleg d’aquests elements permetria inventariar-los i tenir una idea del seu 
estat de conservació. Un cop inventariats es podria estudiar la possibilitat de restaurar-los i 
visitar-los creant una “ruta de l’horta” que permetés al visitant conèixer el sistema d’horta 
tradicional. Així es podria diversificar l’oferta turística dins el municipi. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
6 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
6.000 € 

Interrelació amb altres accions: 
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.2 Gestió del patrimoni cultural, històric i artístic 

Acció 2.2.1 Creació d’un ens gestor del patrimoni cultura, històric i artístic 

Temàtica: 
Patrimoni 

Tipologia: 
Implicació d’agents socials 

Objectiu:  
Crear un ens per gestionar el patrimoni històric, artístic i cultural de Vilabertran. 

Descripció: 
Actualment no hi ha cap ens que s’encarregui específicament de la gestió i difusió del 
patrimoni històric, artístic i cultural de tot el municipi. Tan sols la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Museu d’Història de Catalunya (MHC), gestiona el conjunt monumental de la 
canònica de Santa Maria de Vilabertran tot i que es fa de forma poc cohesionada amb 
l’Ajuntament. 
 
La gestió, doncs, de tot el patrimoni es tindria de fer des d’un ens gestor on s’hi impliquessin 
l’Ajuntament, les diverses administracions amb competències, associacions culturals 
interessades, particulars i s’hauria d’obrir al mecenatge. 
 
La funció d’aquest ens aniria des de la gestió i difusió del patrimoni fins a la restauració, si 
fos pertinent, dels elements que ho requerissin. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran  
- Generalitat de Catalunya (MHC) 
- Bisbat de Girona 
- Altres administracions 
- Mon associatiu i mecenatge 

Termini d’implantació:  
Llarg (> 5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Generalitat de Catalunya (MHC) 
- Diputació de Girona 
- Consell comarcal de l’Alt Empordà 
- Entitats financeres 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
1.2.2, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 

Indicadors de seguiment:  
Grau d’associacionisme local 
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.2 Gestió del patrimoni cultural, històric i artístic 

Acció 2.2.2 Pla d’usos del patrimoni cultural, històric i artístic 

Temàtica: 
Patrimoni 

Tipologia: 
Pla sectorial 

Objectiu:  
Redactar un Pla d’Usos dels edificis i espais públics que formen part del Patrimoni Cultural 
de Vilabertran 

Descripció: 
La gestió del patrimoni cultural, històric i artístic de Vilabertran es tindria de normalitzar 
mitjançant una concreció dels seus usos. 
 
Per això es tindria de redactar un pla d’usos del patrimoni cultural, històric i artístic que, 
entre d’altres accions, distribuís les activitats a que es destinaran els espais públics de 
l’Abadia i la Torre d’en Reig, a més a més dels actuals actes de culte i visita monumental 
(Abadia) i les Oficines Municipals (Torre d’en Reig). 
 
El pla d’usos també els tindria de definir per a la resta de valors patrimonials del municipi. 
 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
1 any 

Agents implicats:  
- Ajuntaments de Vilabertran i Figueres 
- Generalitat de Catalunya (MHC) 
- Diputació de Girona 
- Consell comarcal de l’Alt Empordà 
- Museu de l’Empordà 

Termini d’implantació:  
Llarg (> 5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Generalitat de Catalunya (MHC) 
- Diputació de Girona 

Estimació del cost econòmic: 
5.000,- € 

Interrelació amb altres accions: 
1.2.2 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.2 Gestió del patrimoni cultural, històric i artístic 

Acció 2.2.3 Estudi de viabilitat econòmica turística del municipi. 

Temàtica: 
Economia 

Tipologia: 
Estudi tècnic 

Objectiu:  
Estudiar la viabilitat econòmica i turística del municipi per tal de definir estratègies de cara a 
fer rendible, econòmicament, l’activitat turísica. 

Descripció: 
La gestió, dinamització i promoció dels valors patrimonials del municipi implica unes 
despeses econòmiques que poden ser molt diferents en funció del tipus d’accions que es 
realitzin. Així, doncs, una campanya de promoció local tindrà un cost molt inferior a una que 
vagi destinada a atreure visitants de tot el país. 
 
Per tal de poder oferir una oferta turística de qualitat en el municipi és important de disposar 
d’un estudi sobre la viabilitat econòmica i turística d’aquest. Aquest estudi analitzaria quina 
és l’oferta actual del municipi per als visitants i hauria de detectar quines millores i activitats 
hauria de realitzar el municipi per tal de potenciar que els visitants es quedessin més temps 
en el municipi, cosa que permetria una major activitat econòmica vinculada al turisme 
(restauració, comerç al detall, etc.). 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
6 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Llarg (> 5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
6.000€ 

Interrelació amb altres accions: 
1.2.1 

Indicadors de seguiment:  
- Vulnerabilitat econòmica del municipi 
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.3 Promoció i difusió del patrimoni cultural, històric i artístic 

Acció 2.3.1 Promoció i difusió dels valors del municipi 

Temàtica: 
Patrimoni 

Tipologia: 
Campanyes de promoció i sensibilització 

Objectiu:  
Promoure i difondre els valors patrimonials del municipi 

Descripció: 
Aquesta acció està molt vinculada a la creació de l’ens gestor que es comenta en l’acció 
2.2.1. No obstant, mentre no es creï aquest ens i pugui funcionar correctament s’ha de 
començar a promoure els valors patrimonials del municipi. 
 
Les campanyes de difusió es realitzaran anualment i aniran destinades tant a difondre els 
patrimoni del municipi a nivell local com a un àmbit territorial més ampli. 
 
El mitjà utilitzat en cada campanya serà el que es consideri adient cada any i per tant el cost 
econòmic variarà en funció d’aquest factor. 

Grau de prioritat:  
Alt 

Període d’execució:  
Fins que es creï l’ens gestor (acció 2.2.1) 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Associació Alt Empordà Turisme 
- Diputació de Girona 
- Generalitat de Catalunya 

Termini d’implantació:  
Curt (0-2 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Diputació de Girona 
- Generalitat de Catalunya 

Estimació del cost econòmic: 
1.000€ – 3.000€ anuals 

Interrelació amb altres accions: 
2.2.1, 2.3.3 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.3 Promoció i difusió del patrimoni cultural, històric i artístic 

Acció 2.3.2 Calendari unificat de les activitats del municipi 

Temàtica: 
Cultura 

Tipologia: 
Acció organitzativa 

Objectiu:  
Elaborar un programa unificador de les activitats culturals que es realitzen al municipi. 

Descripció: 
En el municipi es realitzen diversos actes culturals organitzats tant des de l’Ajuntament com 
des de les associacions i entitats locals. En general, part d’aquestes es realitzen cada any 
per la mateixa data però d’altres poden variar unes setmanes. 
 
La creació a començaments de cada any d’un calendari unificat d’activitats evitaria que es 
dupliquessin actes en una mateixa data i a més permetria que els turistes potencials 
poguessin planificar-se de visitar Vilabertran coincidint am alguna activitat cultural del 
municipi. 
 
Aquest calendari s’hauria de difondre per tal que tothom que ho volgués el podés consultar i 
per això un mitjà fora la pròpia web de l’Ajuntament. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran  
- Entitats i associacions del municipi 
- Generalitat de Catalunya (MHC) 
- Joventuts Musicals de Figueres 

Termini d’implantació:  
1 mes 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
2.2.1 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.3 Promoció i difusió del patrimoni cultural, històric i artístic 

Acció 2.3.3 Programa educatiu per sensibilitzar sobre els valors del 
municipi 

Temàtica: 
Patrimoni 

Tipologia: 
Campanyes de promoció i sensibilització 

Objectiu:  
Difondre entre el jovent del municipi, mitjançant el sistema educatiu, els valors patrimonials 
del municipi 

Descripció: 
El sistema educatiu és un mitjà a través del qual es pot arribar a la mainada del municipi per 
tal d’ensenyar-los a conèixer i valorar el patrimoni del municipi. 
 
Una de les millors formes de protegir el patrimoni és que la gent aprengui a valorar-lo i 
respectar-lo. Així, doncs, la mainada té un rol molt important per aconseguir-ho ja que si ells 
aprenen aquests valors els podran fer arribar a les generacions més grans a través dels 
seus pares i familiars. 
 
Aquesta sensibilització es podria realitzar tant amb actes realitzats des de la pròpia escola 
municipal com amb jornades populars en que la gent gran del municipi expliqués anècdotes, 
històries, costums, tradicions, etc. a la mainada i el jovent. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- CEIP “Torre d’en Reig” 
- Ajuntament de Vilabertran  
- Associació de la Gent Gran 

Termini d’implantació:  
Llarg (> 5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
2.2.1, 2.3.1 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.4 Protecció i promoció de l’horta tradicional 

Acció 2.4.1 Crear un parc hortícola de Vilabertran 

Temàtica: 
Patrimoni 

Tipologia: 
Planejament sectorial 

Objectiu:  
Crear un parc hortícola de Vilabertran que defineixi l’àmbit de protecció de les hortes 

Descripció: 
Actualment el conreu de les hortes de Vilabertran es realitza per molt poques famílies 
mentre que antigament va arribar a ser l’activitat econòmica principal del municipi. Aquest 
fet condiciona el futur de moltes hortes que podrien anar desapareixent a mesura que 
s’abandonessin. 
 
Per tal de dinamitzar el conreu de les hortes, i protegir així un símbol d’identitat del municipi, 
fora interessant de potenciar un parc hortícola de Vilabertran que definís una zona de 
protecció de les hortes i que permetés, entre d’altres coses, una difusió dels seus productes. 
La figura del parc, el seu centre d’interpretació o les activitats que aquest pogués realitzar 
podrien fer que els visitants del municipi, a part del patrimoni arquitectònic, marxessin del 
municipi valorant millor els productes de l’horta de Vilabertran. 
 
Un millor coneixement per part de la població de les hortes és una bona forma de dinamitzar 
i comercialitzar els seus productes. Alhora això milloraria la rendibilitat econòmica de les 
hortes i podria ser motiu per tal que hi hagués més gent que decidís recuperar el seu 
conreu; el millor sistema per garantir la protecció i continuïtat d’aquest valor del municipi. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- Ajuntaments de Vilabertran, Cabanes i 
Figueres  
- Hortolans 
- DARP Generalitat de Catalunya 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntaments implicats 
- Fundació Territori i Paisatge 
- DARP Generalitat de Catalunya 

Estimació del cost econòmic: 
Aprovar parc: cost organitzatiu 
Gestió parc: en funció de les activitats 

Interrelació amb altres accions: 
1.1.1, 2.1.2, 2.4.2, 2.4.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 

Indicadors de seguiment:  
- Sòls de sostenibilitat garantida 
- Diversitat bioestructural 
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.4 Protecció i promoció de l’horta tradicional 

Acció 2.4.2 Mantenir el sistema de conreu tradicional de les hortes 

Temàtica: 
Patrimoni 

Tipologia: 
Planejament sectorial 

Objectiu:  
Mantenir el sistema de conreu tradicional de les hortes regulant la proliferació d’hivernacles 

Descripció: 
El valor i signe identificatiu de les hortes de Vilabertran recau en que majoritàriament es 
realitzen seguint, a grans trets, el sistema de conreu tradicional. No obstant, en tots els 
indrets del país on hi ha una activitat hortícola important hi han proliferat els hivernacles com 
a conseqüència del seu major rendiment econòmic. 
 
A Vilabertran hi ha alguns hivernacles i per evitar que aquests acabin omplint tota la 
superfície de les hortes, cosa que es contradictòria amb la resta d’accions d’aquest PALS, 
es tindria de regular la proliferació d’aquestes infraestructures en el municipi per tal de fer-
les compatibles amb el sistema de conreu tradicional. 
 
Aquesta acció busca, també, el foment de nous usos pels terrenys d’horta erms com l’horta 
d’oci, les escoles taller d’agricultura o jardineria i la producció sostenible i ecològica. 
 
El sistema proposat per tal de fer normativa aquesta acció seria l’aprovació del PERUSNU o 
una modificació puntual de planejament que reguli els usos en el sòl no urbanitzable. Una 
altra possibilitat seria redactar una ordenança reguladora dels hivernacles en el municipi. 

Grau de prioritat:  
Alt 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran  
- Hortolans 

Termini d’implantació:  
Curt (0-2 anys) 

Estat d’implantació: 
Iniciat però sense aprovar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
2.1.2, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4 

Indicadors de seguiment:  
-  
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.4 Protecció i promoció de l’horta tradicional 

Acció 2.4.3 Centre d’interpretació dels processos productius de l’horta 

Temàtica: 
Patrimoni 

Tipologia: 
Execució d’obres 

Objectiu:  
Crear un centre d’interpretació dels processos productius de l’horta on els visitants puguin 
rebre informació sobre el sistema tradicional de conreu de les hortes 

Descripció: 
Per tal de dinamitzar el conreu de les hortes, i protegir així un símbol d’identitat del municipi, 
fora interessant de potenciar un parc hortícola de Vilabertran que definís una zona de 
protecció de les hortes i que permetés, entre d’altres coses, una difusió dels seus productes.  
 
La figura del parc hauria de contemplar la creació d’un centre d’interpretació on els visitants 
del municipi poguessin informar-se sobre els processos de conreu de l’horta tradicional. 
 
Inicialment aquest centre podria consistir en un espai on hi hagués una exposició permanent 
sobre aquests processos i on s’indiqués un itinerari per veure, sobre el terreny, alguns dels 
principals elements relacionats amb el conreu de l’horta (pous, canals, sínies, horts). 
D’aquesta forma, inicialment, el cost de l’acció seria el disseny i construcció d’una exposició. 
 
Un millor coneixement per part de la població de les hortes és una bona forma de dinamitzar 
i comercialitzar els seus productes. Alhora això milloraria la rendibilitat econòmica de les 
hortes i podria ser motiu per tal que hi hagués més gent que decidís recuperar el seu 
conreu; el millor sistema per garantir la protecció i continuïtat d’aquest valor del municipi. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
Continuar 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Llarg (> 5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Diputació de Girona 
- Generalitat de Catalunya 

Estimació del cost econòmic: 
6.000 - 12.000€ 

Interrelació amb altres accions: 
2.1.2, 2.4.1, 2.4.2 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.4 Protecció i promoció de l’horta tradicional 

Acció 2.4.4 Creació d’una escola taller on s’aprenguin els processos i 
cultius tradicionals de l’horta 

Temàtica: 
Educació 

Tipologia: 
Execució d’obres 

Objectiu:  
Creació d’una escola taller on s’aprenguin els processos i cultius tradicionals de l’horta 

Descripció: 
Una forma de dinamitzar el conreu tradicional de les hortes i dinamitzar les de Vilabertran és 
la creació d’una escola taller, relacionada directament amb el centre d’interpretació de 
l’horta. 
 
En aquest centre didàctic els alumnes podran veure i aprendre, in situ, els sistemes de 
producció tradicionals de l’horta per tal de que un cop formats puguin desenvolupar aquesta 
activitat de forma professional. 
 
 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
1 any 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran  
- Departaments de Treball i Educació de la 
   Generalitat de Catalunya 
 

Termini d’implantació:  
Llarg (> 5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran  
- Departaments de Treball i Educació de la 
  Generalitat de Catalunya 

Estimació del cost econòmic: 
No es pot estimar sense saber el nombre 
de places ni la disponibilitat, o no, d’edificis 
públics on situar-la. 

Interrelació amb altres accions: 
2.4.2 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.5 Restaurar i adequar el patrimoni del municipi 

Acció 2.5.1 Recuperar l’entorn del conjunt monumental 

Temàtica: 
Urbanisme 

Tipologia: 
Execució d’obres 

Objectiu:  
Realitzar una actuació urbanística que potenciï els valors naturals i culturals de la zona de 
l’entorn del conjunt monumental del monestir i l’abadia.  

Descripció: 
 
L’entorn de l’abadia, inclòs dins del 
perímetre de traç mes gruixut en la 
figura de la dreta té un alt potencial per a 
convertir-se en una zona verda de gran 
qualitat que serveixi tant per a l’ús de la 
població de Vilabertran com per a donar 
una bona imatge estètica als visitants 
que venen al poble. 
 
Aquesta actuació consisteix en la 
realització d’una actuació urbanística, 
possiblement dividida en diverses fases 
en funció de la seva complexitat, per tal 
de millorar tot aquest espai. 

Grau de prioritat:  
Alt 

Període d’execució:  
Mig (3-5 anys) 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
2 anys 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
En funció de les actuacions concretes 

Interrelació amb altres accions: 
1.1.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6 

Indicadors de seguiment:  
-  
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.5 Restaurar i adequar el patrimoni del municipi 

Acció 2.5.2 Recuperar “el lago” com una zona verda d’ús públic i obrir-lo 
per tal que hi pugui accedir la gent 

Temàtica: 
Urbanisme 

Tipologia: 
Execució d’obres 

Objectiu:  
Recuperar “el lago” com una zona verda d’ús públic i obrir-lo per tal que hi pugui accedir la 
gent 

Descripció: 
El “lago” és de propietat privada i actualment està tancat al públic que no el pot utilitzar com 
a una zona verda municipal. 
 
El seu potencial com a un espai públic de gaudi de la gent és molt alt i per aquest motiu es 
tindria de parlar amb la propietat per tal de trobar un sistema de col·laboració que permeti 
restaurar-lo i obrir-lo a la gent. 
 
Les actuacions a realitzar haurien de ser l’enderroc del mur que actualment el tanca, la 
construcció d’una tanca que separi el lago de la resta de finca privada, la neteja de 
vegetació, brossa i l’habilitació de l’espai. 

Grau de prioritat:  
Alt 

Període d’execució:  
6 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran  
- Propietaris del lago 

Termini d’implantació:  
Curt (0-2 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
15.000 € 

Interrelació amb altres accions: 
1.1.1, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.5 Restaurar i adequar el patrimoni del municipi 

Acció 2.5.3 Recuperar la zona d’aiguamolls, situada entre el aparcament 
de la Creu Vella i el de l’Abadia, com una zona humida de 
valor natural 

Temàtica: 
Patrinomi 

Tipologia: 
Execució d’obres 

Objectiu:  
Recuperar la zona d’aiguamolls, situada entre el aparcament de la Creu Vella i el de 
l’Abadia, com una zona humida de valor natural 

Descripció: 
Aquesta zona és un petit aiguamoll que actualment està sec i tan sols s’inunda 
ocasionalment. Un projecte de restauració ambiental d’aquest espai que potenciés el 
funcionament natural de l’aiguamoll permetria una major diversitat natural del municipi, tant 
a nivell de flora com de fauna. 
 
L’actuació a realitzar hauria d’encaminar-se a definir exactament l’àmbit dels aiguamolls i 
analitzar quins punts d’entrada d’aigua té. Un cop definits aquests últims es tindria 
d’analitzar si actualment encara són funcionals i en cas que no ho siguin restaurar-los per tal 
que tornin a dur aigua als aiguamolls. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
6 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Fundació Territori i Paisatge 

Estimació del cost econòmic: 
90.000,- € 

Interrelació amb altres accions: 
2.5.1, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6 

Indicadors de seguiment:  
- Diversitat bioestructural 
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.5 Restaurar i adequar el patrimoni del municipi 

Acció 2.5.4 Projecte de restauració de la riera de Galligants i del reg de 
Caboques 

Temàtica: 
Patrimoni 

Tipologia: 
Projecte executiu 

Objectiu:  
Elaborar un projecte de restauració de ribera de la riera de Galligants i del reg de Caboques 
que condueix les aigües residuals del municipi cap aqueta riera 

Descripció: 
Actualment el reg de Caboques i la riera de Galligants, al seu pas pel municipi, presenten 
unes riberes molt pobres de vegetació natural i la seva qualitat de l’aigua és molt dolenta, 
cosa que empitjora molt més el valor natural d’aquestes. 
 
Els sistemes aquàtics, en concret les rieres, tenen un paper molt important de cara a 
garantir la connectivitat ecològica del territori, a part de que són llocs amb una alta diversitat 
d’espècies. 
 
Socialment, l’entorn d’aquests espais és molt acollidor per tal de crear itineraris de passeig 
ja que els seus usuaris gaudeixen d’un entorn d’alt valor estètic, en contacte amb la natura, 
a part de que en funció de les hores es disposa de bones zones amb ombra que en 
èpoques estivals és important de tenir en compte. 
 
La restauració de les riberes d’aquestes rieres es tindria de fer mitjançant la creació d’un 
projecte que es fonamentés en la recuperació del bosc de ribera amb les seves espècies 
autòctones, que defugís de plantacions lineals i on, a part dels arbres, es tingués en compte 
la recuperació de la coberta subarbòrea, substituint les espècies al·lòctones, com la canya. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
18 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran  
- Agència Catalana de l’Aigua 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran  
- Agència Catalana de l’Aigua 

Estimació del cost econòmic: 
9.000 € 

Interrelació amb altres accions: 
2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.5, 2.5.6 

Indicadors de seguiment:  
- Diversitat bioestructural 
- Racionalització i qualitat de l’aigua 
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.5 Restaurar i adequar el patrimoni del municipi 

Acció 2.5.5 Pla de Recuperació dels “reparos” 

Temàtica: 
Urbanisme 
Patrimoni 

Tipologia: 
Pla sectorial 

Objectiu:  
Elaborar un pla de recuperació dels “reparos” per tal de que els més degradats tornin a ser 
funcionals i en el seu conjunt ofereixen un aspecte estètic de qualitat del municipi 

Descripció: 
La construcció de reparos per frenar els efectes de la tramuntana sobre els conreus és un 
símbol identificatiu de la plana empordanesa. Vilabertran, amb la seva superfície agrícola, 
gaudeix d’un bon nombre de reparos al llarg del seu terme municipal. No obstant, molts 
d’aquests tenen molts anys i per tant són poc efectius contra la tramuntana ja que per la 
mida dels seus xiprers  deixen molts espais oberts en la seva base. Això ha provocat que en 
alguns indrets s’hagi plantat una segona línia de xiprers al davant mentre que al darrera hi 
ha els exemplars vells. 
 
Aquesta actuació pretén la recuperació dels reparos més deteriorats que hi ha en el 
municipi i sobretot d’aquells que són més visibles. Per això es tindrà de fer un inventari dels 
que hi ha al municipi determinant la seva ubicació, l’espècie que el forma, l’estat de 
conservació i les mesures a realitzar per tal de recuperar la seva funcionalitat i el seu 
aspecte estètic. 
 
El pla haurà d’identificar els reparos que s’han de restaurar, les actuacions concretes a 
realitzar, una periodificació en el temps i la forma de finançament. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
6 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran  
- Propietaris 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Fundació Territori i Paisatge 

Estimació del cost econòmic: 
9.000- € 

Interrelació amb altres accions: 
2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.6 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 2 Protecció i dinamització del patrimoni cultural i natural 

Programa 2.5 Restaurar i adequar el patrimoni del municipi 

Acció 2.5.6 Recuperació dels camins d’accés a l’horta 

Temàtica: 
Urbanisme 
Patrimoni 
Mobilitat 

Tipologia: 
Execució d’obres 

Objectiu:  
Habilitar els camins que donen accés a les hortes restaurant-los 

Descripció: 
Alguns dels camins que donen accés a les hortes estan molt degradats i actualment són poc 
útils. 
 
Aquesta actuació es centra en la identificació d’aquests camins i la posterior recuperació per 
tal de que puguin tornar a ser utilitzats. 

Grau de prioritat:  
Alt 

Període d’execució:  
1 any 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran  
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

Termini d’implantació:  
Curt (0-2 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran  
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

Estimació del cost econòmic: 
Identificació: 1.500 € 
Restauració: En funció de l’inventari i de 
l’estat actual de cadascun 

Interrelació amb altres accions: 
1.1.1, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 3 Establiment d’un nou model de mobilitat 

Programa 3.1 Millorar la mobilitat interna del municipi 

Acció 3.1.1 Pla de millora de la mobilitat interna del nucli urbà 

Temàtica: 
Mobilitat 
Energia 
Atmosfera 

Tipologia: 
Pla sectorial 

Objectiu:  
Organitzar la mobilitat dins del municipi, prioritzant la sostenibilitat en els desplaçaments. 

Descripció: 
El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) contindrà una diagnosi, on s’analitzaran els principals 
impactes de la mobilitat (congestió viària, soroll, accidents, contaminació atmosfèrica,...) i 
una part propositiva, on es detallaran les actuacions del pla El PMU s’inspirarà i respectarà 
els principis i criteris definits a la Llei 9/2003, de la mobilitat. 
 
Exemples de mesures a prendre serien incrementar i prioritzar la mobilitat a peu en algunes 
zones, sobretot del nucli antic; optar per un model de planejament del POUM que no fomenti 
els desplaçaments interns; disposar d’una bona oferta d’aparcament públic per als residents 
però, al mateix temps, evitant que això incentivi els desplaçaments interns. 
 
Una actuació paral·lela, per reduir els desplaçaments cap a fora del municipi, és la de 
fomentar el cotxe compartit. Una manera fàcil i ràpida és publicar una borsa de cotxe 
compartit a la web. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
6 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Mig (2-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
9.000 € 

Interrelació amb altres accions: 
1.2.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.6 

Indicadors de seguiment:  
- Dependència de l’automòbil 
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Línia estratègica 3 Establiment d’un nou model de mobilitat 

Programa 3.1 Millorar la mobilitat interna del municipi 

Acció 3.1.2 Incentivar els desplaçaments a peu o amb bicicleta 

Temàtica: 
Educació ambiental i participació ciutadana 
Mobilitat 
Energia 
Atmosfera 

Tipologia: 
Campanya d’implicació d’agents socials i 
econòmics 

Objectiu:  
Sensibilitzar la població, reduir emissions i desplaçaments 

Descripció: 
Amb la participació en aquestes campanyes que es fan cada any, l’Ajuntament de 
Vilabertran farà una acció per mirar de conscienciar la població de cara a la necessitat de 
reduir els desplaçaments en vehicles a motor. 
 
Les conseqüències d’un menor ús dels vehicles a motor són extremadament positives 
ambientalment: menys emissions de gasos d’efecte hivernacle, menys consum de 
combustibles fòssils, menys contaminació atmosfèrica,etc. Es poden sol·licitar materials 
genèrics preparats per aquesta campanya a la Diputació de Girona o al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. 
 
Exemples de campanyes podrien ser el “Dia sense cotxes” o la “Setmana de la mobilitat 
sostenible”. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
Anual 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran  
- Diputació de Girona 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge 

Termini d’implantació:  
Curt (0-2 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran  
- Diputació de Girona 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge 

Estimació del cost econòmic: 
1.500€/any 

Interrelació amb altres accions: 
3.1.1, 3.1.3 

Indicadors de seguiment:  
- Dependència de l’automòbil 
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Línia estratègica 3 Establiment d’un nou model de mobilitat 

Programa 3.1 Millorar la mobilitat interna del municipi 

Acció 3.1.3 Recuperar el camí de la Font del Soc i habilitar-lo com a carril 
bici per tal que permeti connectar-se amb Figueres 

Temàtica: 
Mobilitat 

Tipologia: 
Execució d’obra 

Objectiu:  
Habilitar un carril bici que permeti connectar-se amb Figueres i Peralada 

Descripció: 
El juliol de 2004 es va redactar el projecte de recuperació i millora del camí de la Font del 
Soc en els termes municipals de Figueres i Vilabertran en satisfacció al Decret de 
Presidència de la Diputació de Girona, de concedir assistència tècnica per la redacció del 
present projecte, amb la finalitat de comunicar les dues poblacions esmentades, tant per 
vianants com per bicicletes. 
 
Segons el projecte, el pressupost d’execució material és de 131.843,31 euros, que produeix 
un pressupost d’execució per contracte de 181.996,51 euros. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
6 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Ajuntament de Figueres 
- Diputació de Girona 
- Propietaris del Mas de la Font del Soc 

Termini d’implantació:  
Llarg (>5 anys) 

Estat d’implantació: 
Projecte redactat 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Ajuntament de Figueres 
- Diputació de Girona 

Estimació del cost econòmic: 
181.996,51€ 

Interrelació amb altres accions: 
3.1.2 

Indicadors de seguiment:  
- Dependència de l’automòbil 
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Línia estratègica 3 Establiment d’un nou model de mobilitat 

Programa 3.1 Millorar la mobilitat interna del municipi 

Acció 3.1.4 Regular que els nous habitatges que es construeixin al 
municipi disposin de com a mínim 2 places d’aparcament 
intern 

Temàtica: 
Mobilitat 
Urbanisme 

Tipologia: 
Acció jurídica o organitzativa 

Objectiu:  
Regular que els nous habitatges que es construeixin al municipi disposin de com a mínim 2 
places d’aparcament intern 

Descripció: 
El PGOU de Vilabertran especifica, en el seu article 103, que el nombre d’aparcaments que 
han de tenir els nous habitatges ha de ser de 1 plaça d’aparcament privat. 
 
El nombre de vehicles per habitant ha anat augmentant progressivament al llarg dels últims 
anys, passant-se de 0,83vehicles/habitant el 1991 a 1,04vehicles/habitant el 2003. Per tant, 
el nombre de places d’aparcament regulat actualment pel PGOU ha quedat insuficient i fora 
necessari d’aprovar una modificació del PGOU o una ordenança que reguli millor aquest 
factor incrementant el nombre de places d’aparcament en els nous habitatges fins a 2. 
 
Aquesta normativa també podria regular que les noves construccions d’habitatges 
plurifamiliars es dissenyin de tal forma que tot un mateix conjunt d’habitants accedeixin al 
seu magatzem per un accés comú de tal forma que la façana de les cases quedi lliure 
d’entrades de magatzems dotant l’espai urbà de més places d’aparcament. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
3 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
1.1.1, 3.1.1 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 3 Establiment d’un nou model de mobilitat 

Programa 3.1 Millorar la mobilitat interna del municipi 

Acció 3.1.5 Promoure la millora de l’accés per la carretera de Llançà 

Temàtica: 
Mobilitat 
Urbanisme 

Tipologia: 
Acció organitzativa 

Objectiu:  
Millorar l’accés actual del municipi adequant l’entrada per la carretera de Llançà 

Descripció: 
Actualment l’accés al municipi és deficient per la carretera de Llançà donat que aquesta via 
està molt transitada i els vehicles s’han de parar en el carril central. Això implica un risc 
d’accidents important i per aquest motiu es tindria de buscar una millor solució. 
 
La carretera de Llançà, N260, és una nacional i per tant l’administració responsable és el 
Ministeri de Foment. Per tant, la millora d’aquest accés s’ha de realitzar en consens amb 
aquest organisme. 
 
L’Ajuntament de Vilabertran ha realitzat un seguit de consultes i reunions amb el 
responsable de les carreteres de la demarcació de Girona del Ministeri de Foment, arribant 
a un principi d’acord per fer una rotonda. 

Grau de prioritat:  
Alt 

Període d’execució:  
Indeterminat 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Ministeri de Foment 

Termini d’implantació:  
Curt (0-2 anys) 

Estat d’implantació: 
Pendent d’execució  

Fonts de finançament:   
- Ministeri de Foment 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/ o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
- 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 3 Establiment d’un nou model de mobilitat 

Programa 3.1 Millorar la mobilitat interna del municipi 

Acció 3.1.6 Estudi de possibles alternatives de traçat de la carretera de 
Figueres a Peralada, C252. 

Temàtica: 
Mobilitat i Urbanisme 

Tipologia: 
Acció organitzativa 

Objectiu:  
Realitzar un estudi de possibles alternatives de traçat de la carretera de Figueres a 
Peralada, C252, per tal d’eliminar el tràfic que creua el nucli urbà pel carrer Comuners de 
Castella. 

Descripció: 
La carretera de Figueres a Peralada, C252, creua el nucli urbà de Vilabertran pel carrer de 
Comuners de Castella on té una amplada inferior a 5m, cosa que dificulta el pas de dos 
vehicles al mateix temps. A més, com a conseqüència d’aquesta amplada el carrer no 
disposa de voreres per a vianants, els quals, han de caminar directament per sobre de la 
pròpia carretera. 
 
La realització d’una variant per la part posterior de les cases del Carrer Comuners de 
Castella implica l’afecció d’una zona d’hortes força important. Per això, aquesta opció 
consisteix en la realització d’un estudi de possibles alternatives de traçat de la carretera de 
Figueres a Peralada, C252, per tal d’eliminar el tràfic que creua el nucli urbà pel carrer 
Comuners de Castella. 
 
Aquestes propostes d’alternatives de traçat hauran d’analitzar els efectes positius i negatius 
de cadascuna de les alternatives i no s’haurà de deixar de contemplar alternatives que 
puguin tenir el traçat per fora del terme municipal de Vilabertran. Un cop consensuat un 
traçat i consultat amb la ciutadania del poble es plantejarà el resultat a la Direcció General 
de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, administració 
responsable d’aquesta carretera, amb la finalitat de que planifiquin la realització d’aquesta 
variant. 

Grau de prioritat:  
Alt 

Període d’execució:  
1 any 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Ajuntament de Figueres 
- Ajuntament de Peralada 
- Ajuntament de Cabanes 
- Direcció General de Carreteres 

Termini d’implantació:  
Curt (0-2 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Ajuntament de Figueres 
- Ajuntament de Peralada 
- Ajuntament de Cabanes 
- Direcció General de Carreteres 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
3.1.1, 3.1.7 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 3 Establiment d’un nou model de mobilitat 

Programa 3.1 Millorar la mobilitat interna del municipi 

Acció 3.1.7 Millorar la carretera de Figueres a Peralada, C252, des de la 
rotonda de la Creu Vella fins al límit del terme municipal amb 
Cabanes. 

Temàtica: 
Mobilitat i Urbanisme 

Tipologia: 
Acció organitzativa 

Objectiu:  
Condicionar, eixamplar i millorar el ferm i traçat de la carretera de Figueres a Peralada, 
C252, des de la rotonda de la Creu Vella fins al límit del terme municipal amb Cabanes. 

Descripció: 
La carretera de Figueres a Peralada, C252, és molt estreta i perillosa des de la rotonda de 
la Creu Vella fins al límit municipal del terme de Figueres. 
 
Aquesta acció contempla la millora d’aquest tram de carretera tal i com ja s’ha fet entre 
Cabanes i la rotonda del Mas de les Figueres i com s’ha previst al tram corresponent al 
municipi de Figueres 

Grau de prioritat:  
Alt 

Període d’execució:  
1 any 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Ajuntament de Cabanes 
- Ajuntament de Figueres 
- Direcció General de Carreteres 

Termini d’implantació:  
Curt (0-2 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Direcció General de Carreteres 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
3.1.6 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 4 Millora de la gestió ambiental del municipi 

Programa 4.1 Millores en el sistema d’abastament i sanejament 

Acció 4.1.1 Afegir un cabalímetre en el pou de captació de l’aigua de boca 

Temàtica: 
Aigua 

Tipologia: 
Execució d’obra 

Objectiu:  
Registrar el consum d’aigua total realitzat en el municipi. 

Descripció: 
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. 
 
El registre de les captacions es podria realitzar fàcilment afegint un cabalímetre a les 
bombes del pou d’abastament. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
1 mes 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Agència Catalana de l’Aigua 

Termini d’implantació:  
Llarg (>5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Agència Catalana de l’Aigua 

Estimació del cost econòmic: 
1.500€ 

Interrelació amb altres accions: 
4.1.2, 4.1.4 

Indicadors de seguiment:  
- Racionalització i qualitat de l’aigua 
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Línia estratègica 4 Millora de la gestió ambiental del municipi 

Programa 4.1 Millores en el sistema d’abastament i sanejament 

Acció 4.1.2 Afegir un cabalímetre en la sortida de la xarxa de sanejament 
cap a la riera 

Temàtica: 
Aigua 

Tipologia: 
Execució d’obra 

Objectiu:  
Registrar la quantitat d’aigües residuals que es vessen a la llera pública. 

Descripció: 
No existeixen cabalímetres que permetin mesurar quina és la quantitat d’aigua que realment 
s’aboca a la riera. 
 
El registre es podria fer afegint un cabalímetre a la sortida de la xarxa de sanejament cap a 
la riera. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
1 mes 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Agència Catalana de l’Aigua 

Termini d’implantació:  
Llarg (>5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Agència Catalana de l’Aigua 

Estimació del cost econòmic: 
1.500€ 

Interrelació amb altres accions: 
4.1.1, 4.1.4 

Indicadors de seguiment:  
- Racionalització i qualitat de l’aigua 
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Línia estratègica 4 Millora de la gestió ambiental del municipi 

Programa 4.1 Millores en el sistema d’abastament i sanejament 

Acció 4.1.3 Incentivar les instal·lacions amb aixetes de baix cabal 

Temàtica: 
Aigua 

Tipologia: 
Campanyes de promoció i sensibilització 

Objectiu:  
Reduir el consum d’aigua de les llars mitjançant el foment de la instal·lació d’aixetes de baix 
consum 

Descripció: 
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. 
 
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). 
 
A pesar d’això, es pot incentivar l’estalvi d’aigua amb campanyes de sensibilització per tal 
que els particulars incorporin aixetes de baix consum en els seus municipis. L’Agència 
Catalana de l’Aigua disposa de cert material que pot ajudar a aquestes campanyes. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Agència Catalana de l’Aigua 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Usuaris d’aigua 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/i tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
4.8.1 

Indicadors de seguiment:  
- Racionalització i qualitat de l’aigua 
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Línia estratègica 4 Millora de la gestió ambiental del municipi 

Programa 4.1 Millores en el sistema d’abastament i sanejament 

Acció 4.1.4 Estudi de les pèrdues de la xarxa d’abastament i del seu grau 
de conservació 

Temàtica: 
Aigua 

Tipologia: 
Estudi tècnic 

Objectiu:  
Comprovar quina és la eficiència en el subministrament d’aigua i quin és l’estat de 
conservació de la xarxa d’abastament d’aigua potable. 

Descripció: 
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 es coneix en 
detall l’estat de conservació de la xarxa d’abastament d’aigua potable.  
 
La instal·lació de cabalímetres en la captació dels pous dels que s’abasteix Vilabertran 
permetrà comptabilitzar quin és el percentatge d’aigua que es posa a la xarxa i comparant 
amb els consums de cada habitatge saber quina eficiència té la xarxa. 
 
Aquesta acció tan sols es podrà executar un cop s’hagi instal·lat el cabalímetre al pou de 
captació. L’estudi també haurà de comprovar l’estat de conservació dels comptadors d’aigua 
que hi ha en els habitatges del municipi i proposar la substitució dels que no funcionin 
correctament. Aquest estudi també haurà d’analitzar l’estat de conservació de la xarxa 
d’abastament. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
1 any 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Agència Catalana de l’Aigua 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Agència Catalana de l’Aigua 

Estimació del cost econòmic: 
30.000€ 

Interrelació amb altres accions: 
4.1.1, 4.1.2 

Indicadors de seguiment:  
- Racionalització i qualitat de l’aigua 
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Línia estratègica 4 Millora de la gestió ambiental del municipi 

Programa 4.1 Millores en el sistema d’abastament i sanejament 

Acció 4.1.5 Connectar la xarxa de clavegueram a l’EDAR de Figueres o 
crear-ne una de municipal 

Temàtica: 
Aigua 

Tipologia: 
Execució d’obra 

Objectiu:  
Connectar la xarxa de clavegueram a l’EDAR de Figueres o crear-ne una de municipal 

Descripció: 
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. 
 
El PSARU de Catalunya preveu la llarg termini la connexió de la xarxa de clavegueram a 
l’EDAR de Figueres. Per tal de millorar la qualitat dels nostres abocaments a la Riera de 
Galligants caldria reparar l’actualment existent que està abandonada.  

Grau de prioritat:  
Alt 

Període d’execució:  
1 any 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Agència Catalana de l’Aigua 

Termini d’implantació:  
Curt (0-2 anys) 

Estat d’implantació: 
EDAR construïda però no funcional 

Fonts de finançament:  
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Diputació de Girona 
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
- 12.000 € (Reparar l’EDAR municipal) 
- 400.000 € (Connectar amb EDAR de 

Figueres) 

Interrelació amb altres accions: 
1.1.1 

Indicadors de seguiment:  
- Racionalització i qualitat de l’aigua 
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Programa 4.1 Millores en el sistema d’abastament i sanejament 

Acció 4.1.6 Incrementar el percentatge de xarxa de sanejament que sigui 
separativa de les aigües pluvials 

Temàtica: 
Aigua 

Tipologia: 
Planejament urbanístic 

Objectiu:  
Incrementar el percentatge de xarxa de sanejament que sigui separativa de les aigües 
pluvials 

Descripció: 
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. 
 
Actualment la llei d’urbanisme obliga a construir la xarxa de sanejament separativa de les 
aigües pluvials i per tant es tindrà de vetllar perquè les noves construccions es realitzin 
d’aquesta forma. 
 
En les zones ja construïdes es tindrà d’adaptar la xarxa de sanejament per tal que sigui 
separativa aprofitant les obres que, ocasionalment, es realitzin en els carrers i que 
requereixin obrir-los i tornar-los a urbanitzar posteriorment. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Llarg (>5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
En funció de les obres de millora de carrers 
que es realitzin. Acció difícil d’estimar 
econòmicament. 

Interrelació amb altres accions: 
- 

Indicadors de seguiment:  
- Racionalització i qualitat de l’aigua 
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Programa 4.2 Increment del percentatge de recollida selectiva 

Acció 4.2.1 Continuar potenciant el programa de compostatge casolà 

Temàtica: 
Residus 

Tipologia: 
Campanyes de promoció i sensibilització 

Objectiu:  
Potenciant el programa de compostatge casolà. 

Descripció: 
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 
 
El bon funcionament d’aquest sistema de reciclatge de la fracció orgànica es tindrà d’anar 
potenciant mitjançant campanyes de sensibilització. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
1 mes 

Estat d’implantació: 
Iniciat 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
- 3.000 € /any 

Interrelació amb altres accions: 
4.8.2 

Indicadors de seguiment:  
- Producció neta de residus 
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Programa 4.2 Increment del percentatge de recollida selectiva 

Acció 4.2.2 Promoure una minideixalleria local o mancomunada amb altres 
municipis veïns 

Temàtica: 
Residus 

Tipologia: 
Posta en marxa de nous serveis 

Objectiu:  
Potenciar la recollida selectiva mitjançant una minideixalleria 

Descripció: 
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. 
 
Per aquest motiu fora adient de promoure una minideixalleria local o mancomunada amb 
altres municipis veïns, per exemple Cabanes. Aquest últim sistema permetria compartir 
recursos i reduir el cost de manteniment. També fora bo estudiar la possibilitat d’utilitzar els 
serveis de la deixalleria mòbil del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Grau de prioritat:  
Alt 

Període d’execució:  
1 any 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Ajuntament de Cabanes 
- Consell Comarcal 

Termini d’implantació:  
Curt (0-2 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Ajuntament de Cabanes 
- Consell Comarcal 

Estimació del cost econòmic: 
En funció dels Ajuntaments implicats 

Interrelació amb altres accions: 
4.8.2 

Indicadors de seguiment:  
- Producció neta de residus 
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Programa 4.3 Reducció i control dels residus agrícoles i ramaders 

Acció 4.3.1 Limitar la implantació de noves activitats ramaderes i no tornar 
a donar llicència a les que hagin cessat la seva activitat 

Temàtica: 
Residus 

Tipologia: 
Acció jurídica i organitzativa 

Objectiu:  
Garantir l’autogestió a nivell municipal dels residus ramaders produïts dins del municipi. 

Descripció: 
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. 
 
Així, doncs, aquesta acció consisteix en la redacció d’una ordenança reguladora de les 
activitats ramaderes amb la intenció de limitar la implantació de noves activitats ramaderes i 
no tornà a donar llicència a les que hagin cessat la seva activitat, almenys, mentre el 
municipi no sigui autosuficient per la gestió dels residus ramaders que s’hi produeixen. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
3 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Llarg (>5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
1.1.1, 4.3.2 

Indicadors de seguiment:  
- Racionalització i qualitat de l’aigua 
- Producció neta de residus 
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Programa 4.3 Reducció i control dels residus agrícoles i ramaders 

Acció 4.3.2 Regular i controlar l’adobatge de les terres per tal d’aturar i, a 
poder ser, reduir la concentració de nitrats dels pous del 
municipi 

Temàtica: 
Residus 

Tipologia: 
Acció jurídica i organitzativa 

Objectiu:  
Reduir la concentració de nitrats en les aigües del subsòl 

Descripció: 
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 sensats 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, 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. 
 
Per tant, aquesta acció consisteix en la creació d’una ordenança reguladora de l’adobat dels 
conreus per tal de garantir que no empitjori la concentració de nitrats de l’aqüífer. 
 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
3 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Llarg (>5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
4.3.1 

Indicadors de seguiment:  
- Racionalització i qualitat de l’aigua 
- Producció neta de residus 
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Programa 4.4 Millorar l’eficiència energètica del municipi 

Acció 4.4.1 Acabar de millorar l’enllumenat públic de tot el municipi amb 
sistemes de baix consum energètic i més eficients 

Temàtica: 
Energia 

Tipologia: 
Plans i programes específics 

Objectiu:  
Reduir el consum energètic general del municipi, evitar la contaminació lumínica. 

Descripció: 
Avaluar al situació actual de l’enllumenat i proposarà les millores ha anar seguint durant els 
pròxims anys per tal de reduir el consum, millorar l’eficiència energètica o minimitzar la 
contaminació lumínica amb làmpades adequades, per exemple. 
 
A part de substituir les làmpades de vapor de mercuri per les de vapor de sodi (que fan una 
llum més ataronjada i tenen gairebé el doble d’eficàcia energètica), existeixen altres 
sistemes d’estalvi energètic com és l’apagada de part de l’enllumenat a partir de certa hora 
de la nit o l’encesa mitjançant condicions de lluminositat ambientals. Tots ells contribueixen 
a l’estalvi perquè ajuden a que l’enllumenat només estigui funcionant les hores estrictament 
necessàries.  
 
Pel que fa a la contaminació lumínica, Vilabertran no pateix problemes en aquest sentit però 
en zones de nova construcció o en cas de substitució d’antigues làmpades, la Llei 6/2001 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament, estableix els criteris a seguir i quins són els 
sistemes més adients per minimitzar aquests efectes. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
2 anys 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Llarg (>5 anys) 

Estat d’implantació: 
Iniciada substitució de part de l’enllumenat 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
3.000 € (Avaluació) 
Després dependrà de les actuacions (es pot 
fer una despesa fixa anual) 

Interrelació amb altres accions: 
- 

Indicadors de seguiment:  
- Consum net d’energia 

 



 
 Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat del municipi de Vilabertran 
 Document III. El pla d’acció 

Naturgest, SL – Serveis Territorials pàgina 55 Ajuntament de Vilabertran 
 

 

Línia estratègica 4 Millora de la gestió ambiental del municipi 

Programa 4.4 Millorar l’eficiència energètica del municipi 

Acció 4.4.2 Incentivar l’ús i les instal·lacions domèstiques d’energies 
renovables 

Temàtica: 
Energia 

Tipologia: 
Campanyes de promoció i sensibilització 

Objectiu:  
Reduir el consum energètic de fonts no renovables 

Descripció: 
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. 
 
Per aquest motiu fora necessari que des de l’Ajuntament es realitzés campanyes de 
sensibilització i una ordenança que incentivés l’ús d’aquestes energies. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- ICAEN 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- ICAEN 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
4.8.3 

Indicadors de seguiment:  
- Consum net d’energia 
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Programa 4.5 Reducció de les emissions a l’atmosfera 

Acció 4.5.1 Incentivar la substitució del gasoil-C de calefacció per energies 
més netes com el gas natural, el propà o l’energia solar 

Temàtica: 
Energia 
Atmosfera 

Tipologia: 
Campanyes de promoció i sensibilització 

Objectiu:  
Reduir el consum energètic del municipi i la contaminació atmosfèrica per CO2 o altres 
gasos d’efecte hivernacle. 

Descripció: 
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 matitzar 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. 
 
El consum de combustibles fòssils és una de les principals fonts de producció de l’efecte 
hivernacle. A nivell domèstic aquesta font energètica està representada pel gasoli-C utilitzat 
en la calefacció. Per tant, fora necessari incentivar la substitució d’aquesta font energètica 
per altres de més netes com l’electricitat o els gasos liquats del petroli. 
 
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. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
- 

Indicadors de seguiment:  
- Consum net d’energia 
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Programa 4.6 Regulació dels sorolls a nivell local 

Acció 4.6.1 Aprovar el mapa acústic del municipi 

Temàtica: 
Soroll 

Tipologia: 
Acció jurídica i organitzativa 

Objectiu:  
Aprovar el mapa acústic del municipi 

Descripció: 
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. 
 
Per tant, el municipi tindria d’aprovar dit mapa acústic. 

Grau de prioritat:  
Alta 

Període d’execució:  
1 mes 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Curt (0-2 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
- 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Programa 4.7 Millorar el control ambiental de les activitats econòmiques 

Acció 4.7.1 Incrementar el control ambiental sobre les activitats del 
municipi per tal de regularitzar-les totes a la Llei 3/1998 

Temàtica: 
Activitats econòmiques. 

Tipologia: 
Pla sectorial 

Objectiu:  
Promoure el respecte al medi ambient des de la base del reglament urbà. 

Descripció: 
Des de l’any 1998 la llei 3/1998 estableix el grau d’impacte ambiental de les diferents 
activitats que hi poden haver en el territori i la normativa a seguir per a poder establir-les. 
 
En el moment de fer la revisió del POUM cal tenir en compte aquestes lleis vigents per tal 
de fer-les complir. Incorporant-ho a la normativa urbanística, juntament amb la corresponent 
de cada activitat, s’aconsegueix una via més directa d’aplicar la legislació i exercir el control 
necessari. 
 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
6 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Llarg (>5 anys) 

Estat d’implantació: 
Iniciat 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
- 

Indicadors de seguiment:  
- Qualitat ambiental de les activitats 

econòmiques 
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Programa 4.8 Sensibilització ambiental 

Acció 4.8.1 Campanyes de sensibilització per tal de fomentar l’estalvi 
d’aigua 

Temàtica: 
Aigua 
Educació ambiental i participació ciutadana 

Tipologia: 
Campanya d’implicació d’agents socials i 
econòmics 

Objectiu:  
Conscienciar la gent de la importància de l’estalvi d’aigua així com de la facilitat de realitzar 
accions que permetin assolir uns objectius en aquest sentit 

Descripció: 
El foment de l’estalvi d’aigua es pot realitzar mitjançant campanyes de sensibilització de la 
població. En aquest sentit es podria sol·licitar la realització de la campanya “Catalunya 
estalvia aigua” a l’ACA i Ecologistes en acció. 
 
Aquesta campanya, després d’unes proves pilot realitzades a Barcelona, Sta. Perpètua de 
Mogoda i Torredembarra, ha entrat en una segona fase en la qual, els Ajuntaments que ho 
desitgin podran adscriure’s a la campanya. 
 
Després de la prova pilot es proposen les accions següents, que podran variar segons les 
característiques de cada municipi i després de fer-ne un estudi de les necessitats: 

- Campanyes d’informació i sensibilització de la població 
- Campanya de sensibilització als centres escolars (primària i secundària): el “Joc de 

l’Aigua” 
- Auditoria i instal·lació de mecanismes a les dependències municipals. 
- Campanya de foment de l’adquisició de mecanismes estalviadors a les ferreteries. 
- Distribució de mecanismes subvencionats a barris determinats. 
- Visites porta a porta informatives a barris determinats 
- Campanya d’implicació del teixit comercial, d’hostaleria i restauració. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
Periòdic (1 o 2 cops per any) 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Ecologistes en Acció 
- Escola municipal 
- Associacions i entitats municipals 

Termini d’implantació:  
Llarg (>5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Agència Catalana de l’Aigua 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
4.1.3 

Indicadors de seguiment:  
- Racionalització i qualitat de l’aigua 
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Programa 4.8 Sensibilització ambiental 

Acció 4.8.2 Campanyes de sensibilització per tal de potenciar la recollida 
selectiva 

Temàtica: 
Organització i gestió municipal 
Educació ambiental i participació ciutadana 
Residus 

Tipologia: 
Campanya d’implicació d’agents socials i 
econòmics 

Objectiu:  
Potenciar la recollida selectiva. 

Descripció: 
Cal potenciar la recollida selectiva separant totes les fraccions possibles i tenir repartides 
suficients papereres per a que es pugui realitzar la segregació de manera senzilla. Cal 
incidir especialment en el reciclatge del paper, que és el que més es produeix. 
 
A banda d’això, cal vetllar per la reutilització o l’aprofitament dels productes, cosa que pot 
repercutir també econòmicament en l’Ajuntament. Com a exemple els papers s’haurien 
d’aprofitar per les dues cares, disposant de safates on deixar el que estigui escrit per una 
cara i es pugui aprofitar. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
3 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Concessionari Servei recollida 

Termini d’implantació:  
Llarg (>5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
4.2.1, 4.2.2 

Indicadors de seguiment:  
- Producció neta de residus 
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Línia estratègica 4 Millora de la gestió ambiental del municipi 

Programa 4.8 Sensibilització ambiental 

Acció 4.8.3 Campanyes de sensibilització per tal de fomentar l’estalvi 
energètic 

Temàtica: 
Educació ambiental i participació ciutadana 
Energia 

Tipologia: 
Campanyes de promoció i sensibilització 

Objectiu:  
Sensibilitzar la gent, reduir el consum d’energia. 

Descripció: 
Cada vegada es consumeix més energia, molt sovint, de forma innecessària per exemple 
pel consum en standbye de molts aparells o per aparells d’alt consum energètic. 
 
És important de realitzar campanyes per tal de que els ciutadans es conscienciïn de la 
necessitat de reduir el consum energètic per mitjà de l’estalvi. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
3 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
4.4.2 

Indicadors de seguiment:  
- Consum net d’energia 
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Línia estratègica 5 Incrementar el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans 

Programa 5.1 Integració de la població nouvinguda 

Acció 5.1.1 Projecte d’integració de la població nouvinguda 

Temàtica: 
Societat 

Tipologia: 
Implicació d’agents socials 

Objectiu:  
Endegar un projecte per tal d’integrar la població nouvinguda, ja siguin immigrants o 
procedents d’altres municipis, en la tradició i les costums del municipi 

Descripció: 
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. 
 
Vilabertran és un municipi influenciat històricament pels fluxos migratoris i per tant és 
necessari realitzar un projecte municipal d’integració de la població nouvinguda per tal que 
s’adaptin i coneguin les costums i tradicions del nostre país. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Associacions culturals del municipi 
- CEIP “Torre d’en Reig” 
- Fundació SER.GI 

Termini d’implantació:  
Llarg (> 5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
- 

Indicadors de seguiment:  
- Grau de formació de la població 
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Línia estratègica 5 Incrementar el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans 

Programa 5.2 Facilitats per accedir a l’habitatge 

Acció 5.2.1 Incentivar l’ús, ja sigui per lloguer o venda, dels habitatges que 
actualment estan en desús 

Temàtica: 
Societat 

Tipologia: 
Campanyes de promoció i sensibilització 

Objectiu:  
Incentivar l’ús, ja sigui per lloguer o venda, dels habitatges que actualment estan en desús 

Descripció: 
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. 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. 
 
La resta d’habitatges són vacants (12,3%) en sintonia amb la mitjana empordanesa i 
catalana. 
 
Aquesta acció va dirigida a fomentar la reutilització d’aquest últim grup d’habitatges ja sigui 
per lloguer o venda. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
1.2.1, 5.2.2 

Indicadors de seguiment:  
- Grau d’ocupació de l’habitatge 
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Línia estratègica 5 Incrementar el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans 

Programa 5.2 Facilitats per accedir a l’habitatge 

Acció 5.2.2 Promoure la construcció d’habitatge social per a la gent del 
poble 

Temàtica: 
Societat 

Tipologia: 
Planejament urbanístic 

Objectiu:  
Garantir l’accés de tots els ciutadans a un habitatge. 

Descripció: 
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. 
 
Per aquest motiu s’ha de preveure la promoció d’habitatge social dirigit a donar una oferta 
assequible al jovent. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Actuació a incloure en planejament 
urbanístic 

Interrelació amb altres accions: 
1.1.1, 5.2.1 

Indicadors de seguiment:  
- Grau de compacitat urbana 
- Grau d’ocupació de l’habitatge 
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Línia estratègica 5 Incrementar el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans 

Programa 5.3 Millorar els equipaments públics 

Acció 5.3.1 Crear una escola bressol que doni resposta a les necessitats 
de les parelles amb fills 

Temàtica: 
Societat 

Tipologia: 
Posta en marxa de nous serveis 

Objectiu:  
Dotar el municipi amb una escola bressol 

Descripció: 
Vilabertran no disposa d’escola bressol i per aquest motiu les famílies amb fills petits que 
requereixen aquest servei s’han de dirigir cap a altres municipis, bàsicament Figueres. 
 
Aquesta acció preveu la construcció d’una escola bressol que es podria ubicar en un local 
propietat de l’Ajuntament o en un de nou. 
 
Nota per en Rafael: Cal localitzar el mapa previst per la Generalitat on atribuia a Vilabertran 
un modul de 15 places i fer-ho constar a aquest expositiu. 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
1 any 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Departament d’Educació 

Termini d’implantació:  
Llarg (> 5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Departament d’Educació 

Estimació del cost econòmic: 
Construcció 120.000 € 

Interrelació amb altres accions: 
1.2.1 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 5 Incrementar el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans 

Programa 5.3 Millorar els equipaments públics 

Acció 5.3.2 Crear un casal d’avis 

Temàtica: 
Social 

Tipologia: 
Posta en marxa de nous serveis 

Objectiu:  
Dotar el municipi amb un local per a la gent gran 

Descripció: 
Vilabertran no disposa de cap local on reunir-se la gent gran. 
 
Aquesta acció preveu la construcció d’un casal d’avis que es podria ubicar en un local 
propietat de l’Ajuntament o en un de nou. 

Grau de prioritat:  
Alt 

Període d’execució:  
6 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabetran 
- Associació de la Gent Gran 

Termini d’implantació:  
Curt (0-2 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabetran 
- Associació de la Gent Gran 

Estimació del cost econòmic: 
Disponibilitat i adequació al nou us d’algun 
edifici públic on ubicar-la. 

Interrelació amb altres accions: 
1.2.1 

Indicadors de seguiment:  
- Equipaments assistencials per la gent gran 
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Línia estratègica 5 Incrementar el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans 

Programa 5.3 Millorar els equipaments públics 

Acció 5.3.3 Reformar el centre cívic 

Temàtica: 
Societat 

Tipologia: 
Posta en marxa de nous serveis 

Objectiu:  
Dotar el municipi amb un centre cívic 

Descripció: 
El Centre Cívic de Vilabertran no reuneix les característiques adequades per un espai 
d’aquestes característiques i és urgent reformar-lo per extreure el millor aprofitament social 
possible com a sala polivalent, despatxos i oficines per entitats. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
24 mesos 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Projecte executiu redactat 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- PUOSC Generalitat de Catalunya 

Estimació del cost econòmic: 
620.000,- € 

Interrelació amb altres accions: 
1.2.1 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 5 Incrementar el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans 

Programa 5.3 Millorar els equipaments públics 

Acció 5.3.4 Crear una nova escola de primària 

Temàtica: 
Social 

Tipologia: 
Millora de serveis 

Objectiu:  
Construir una nova escola adequada a les necessitats del municipi 

Descripció: 
L’actual escola del municipi, ubicada al carrer Ramon Reig nº 3, és deficitària en quant a 
espai i, en l’actual ubicació, no hi ha possibilitat d’ampliar-la. 
 
Aquesta acció consisteix en la construcció d’una nova escola en una altra ubicació. 

Grau de prioritat:  
Alt 

Període d’execució:  
1 any 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Departament d’Educació 

Termini d’implantació:  
Curt (0-2 anys) 

Estat d’implantació: 
Iniciats tràmits 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Departament d’Educació 

Estimació del cost econòmic: 
Adquisició del terreny 

Interrelació amb altres accions: 
1.2.1 

Indicadors de seguiment:  
- 
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Línia estratègica 6 Promoció econòmica del municipi 

Programa 6.1 Promoció dels productes de l’horta 

Acció 6.1.1 Promoure noves formes de comercialització dels productes de 
l’horta 

Temàtica: 
Economia 

Tipologia: 
Campanyes de promoció i sensibilització 

Objectiu: 
Potenciar el coneixement i la demanda de productes de l’horta de Vilabertran per tal de fer-
la rendible econòmicament 

Descripció: 
Actualment el conreu de les hortes de Vilabertran es realitza per molt poques famílies 
mentre que antigament va arribar a ser l’activitat econòmica principal del municipi. Aquest 
fet condiciona el futur de moltes hortes que podrien anar desapareixent a mesura que 
s’abandonessin. 
 
Per tal de dinamitzar el conreu de les hortes, i protegir així un símbol d’identitat del municipi, 
fora interessant de potenciar la comercialització dels seus productes. Això es podria 
aconseguir de diferents formes com per exemple: 
 

� Creació d’un mercat setmanal, p.ex. els diumenges, per potenciar els 
productes autòctons. 

� Creació d’un mercat de productes de temporada. (mensual o quinzenal) 
aprofitant els productes típics de cada estació. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
Continuat 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Horticultors 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Horticultors 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
2.4.1, 6.1.2, 6.1.3 

Indicadors de seguiment:  
- Dependència econòmica exterior 
- Vulnerabilitat econòmica del municipi 
- Proximitat de l’oferta comercial 
- Taxa d’atur 
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Línia estratègica 6 Promoció econòmica del municipi 

Programa 6.1 Promoció dels productes de l’horta 

Acció 6.1.2 Crear una marca de qualitat dels productes de l’horta de la 
zona 

Temàtica: 
Economia 

Tipologia: 
Acció jurídica i organitzativa 

Objectiu:  
Promocionar i revaloritzar els productes de l’horta de Vilabertran per tal de potenciar-ne la 
comercialització. 

Descripció: 
Actualment el conreu de les hortes de Vilabertran es realitza per molt poques famílies 
mentre que antigament va arribar a ser l’activitat econòmica principal del municipi. Aquest 
fet condiciona el futur de moltes hortes que podrien anar desapareixent a mesura que 
s’abandonessin. 
 
Per tal de dinamitzar el conreu de les hortes, i protegir així un símbol d’identitat del municipi, 
fora interessant de realitzar contactes amb altres ajuntaments comarcals amb activitat 
hortícola important i amb el propi Consell Comarcal de l’Alt Empordà per tal de promoure la 
creació d’una marca de qualitat dels productes de l’horta. 
 
Aquesta marca de qualitat permetria revaloritzar els productes de l’horta empordanesa i 
potenciar, així, la seva comercialització. 

Grau de prioritat:  
Alt 

Període d’execució:  
1 any 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Altres ajuntaments de la comarca 

Termini d’implantació:  
Curt (0-2 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Altres ajuntaments de la comarca 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
2.4.1, 6.1.1, 6.1.3 

Indicadors de seguiment:  
- Dependència econòmica exterior 
- Vulnerabilitat econòmica del municipi 
- Proximitat de l’oferta comercial 
- Taxa d’atur 
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Línia estratègica 6 Promoció econòmica del municipi 

Programa 6.1 Promoció dels productes de l’horta 

Acció 6.1.3 Incentivar la creació d’una cooperativa hortícola en el municipi 

Temàtica: 
Economia 

Tipologia: 
Campanya d’implicació d’agents socials i 
econòmics 

Objectiu:  
Promocionar el cooperativisme dels hortolans de Vilabertran per tal de compartir recursos 
alhora de comercialitzar els seus productes. 

Descripció: 
Actualment els hortolans de Vilabertran s’encarreguen de la comercialització dels seus 
propis productes de forma individual i no agrupada. 
 
Això fa que cada productor s’ha de buscar la seva pròpia clientela i tenir un sistema de 
comercialització propi. 
 
Aquesta acció pretén buscar un grau de cooperativisme entre tots els productors hortolans 
del municipi per tal de compartir recursos alhora de comercialitzar els productes de l’horta 
del municipi. 
 

Grau de prioritat:  
Baix 

Període d’execució:  
1 any 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Horticultors 

Termini d’implantació:  
Llarg (>5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Horticultors 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
2.4.1, 6.1.1, 6.1.2 

Indicadors de seguiment:  
- Dependència econòmica exterior 
- Vulnerabilitat econòmica del municipi 
- Proximitat de l’oferta comercial 
- Taxa d’atur 
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Línia estratègica 6 Promoció econòmica del municipi 

Programa 6.2 Diversificació d’usos 

Acció 6.2.1 Crear una petita zona de tallers i afavorir la instal·lació 
d’activitats artesanals 

Temàtica: 
Economia 
Urbanisme 

Tipologia: 
Planejament urbanístic 

Objectiu:  
Dotar el municipi d’una zona d’activitats terciàries adaptades a les necessitats del municipi 

Descripció: 
Dins el nucli urbà del municipi hi conviuen diverses activitats del sector terciari, com tallers 
mecànics o magatzems que no disposen de cap altre lloc en el municipi on poder-s’hi 
ubicar. A més, dins el nucli urbà sovint aquestes activitats no hi tenen uns serveis adequats 
a les seves necessitats, provocant que alguns industrials hagin deslocalitzat la seva activitat 
fora del municipi. 
 
La creació fora del nucli urbà d’una petita zona de tallers podria afavorir que s’hi 
desplacessin aquelles activitats que, ubicades actualment dins el nucli urbà, no disposen 
dels serveis propis d’una zona industrial o de prou superfície per ampliar els seus locals. 
 
Caldrà, doncs, modificar l’actual PGOM, per trobar una zona on enquibir aquestes activitats 
econòmiques que sigui respectuosa amb l’entorn i faciliti un desenvolupament sostenible de 
Vilabertran 
 
 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
2 anys 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
1.1.1 

Indicadors de seguiment:  
- Dependència econòmica exterior 
- Vulnerabilitat econòmica del municipi 
- Proximitat de l’oferta comercial 
- Taxa d’atur 
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Línia estratègica 6 Promoció econòmica del municipi 

Programa 6.2 Diversificació d’usos 

Acció 6.2.2 Crear una zona de comerç al detall i serveis a l’entorn de 
l’abadia 

Temàtica: 
Economia 
Urbanisme 

Tipologia: 
Planejament urbanístic 

Objectiu:  
Dotar el municipi d’una zona de comerç al detall i d’activitat terciàries orientades, en part, a 
vendre als turistes que visiten el conjunt monumental 

Descripció: 
El conjunt monumental de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran atreu una gran 
quantitat de visitants al llarg de l’any. Això proporciona un cert potencial econòmic per les 
zones situades al seu entorn ja que, la presència del turisme, pot fer viable activitats de 
comerç al detall i de serveis que els abasteixin de productes típics de la zona. No obstant, 
per això cal que hi hagi una zona on es concentrin diverses activitats ja que així es 
diversifica l’oferta i es proporciona una major atracció per als turistes que poden visitar 
diferents comerços fins a trobar algun producte del seu agrat. 

Grau de prioritat:  
Mig 

Període d’execució:  
2 anys 

Agents implicats:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Comerciants i restauradors locals 

Termini d’implantació:  
Mig (3-5 anys) 

Estat d’implantació: 
Per iniciar 

Fonts de finançament:  
- Ajuntament de Vilabertran 
- Comerciants i restauradors locals 

Estimació del cost econòmic: 
Cost organitzatiu i/o tècnic 

Interrelació amb altres accions: 
1.1.1, 1.2.1 

Indicadors de seguiment:  
- Dependència econòmica exterior 
- Vulnerabilitat econòmica del municipi 
- Proximitat de l’oferta comercial 
- Taxa d’atur 
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3. PLA DE SEGUIMENT 
 
3.1. Objectius i metodologia 
 
El pla de seguiment es proposa tres objectius: 
 
• Avaluar l’evolució del municipi en els aspectes analitzats i criteris bàsics de sostenibilitat. 
• Avaluar el grau d’implantació de les mesures previstes en el PAA. 
• Monitoritzar el grau d’implicació dels agents econòmics i socials. 
 
Per assolir aquests objectius, s’ofereix un paquet d’indicadors ambientals per al municipi. La 
metodologia seguida per a la seva definició ha estat, en primer lloc, partir del conjunt 
d’indicadors del CILMA. D’aquí s’han escollit els que s’avenien a la realitat del municipi auditat, 
i entre aquests, s’han pres finalment els indicadors que es poden calcular fàcilment amb les 
dades disponibles des de les administracions locals, de manera que es puguin anar actualitzant 
periòdicament i seguint la seva evolució des del mateix territori. En aquest àmbit s’han inclòs 
altres indicadors, propis o d’altres fonts. Si no s’especifica res, l’indicador pertany als del 
CILMA, mentre que si té origen en un alguna altra font, ja s’especificarà. 
 
  
3.2. Definició del sistema d’indicadors 
 
Segons indica el Departament de Medi Ambient i Habitatge dins de l’Agenda 21 de Catalunya, 
les característiques que ha de tenir un bon indicador són: 
 

• Selectivitat.  La funció dels indicadors perd sentit quan es compta amb una bateria 
massa ampla d’indicadors que no permet la interpretació essencial de la realitat. 

 
• Representativitat.  Han d’informar d’un concepte que sigui clau per la matèria ocupada. 

Per la seva banda les matèries mesurades pels indicadors han de tenir una rellevància 
per les polítiques que han estat definides o s’han de definir. 

 
• Mesurabilitat.  Un indicador no existeix si no es pot mesurar. Teòricament podem definir 

indicadors claus per a la captació de la realitat però no serveixen de res si resulten 
inviables a la pràctica. De vegades s’ha de sacrificar la representativitat per la 
mesurabilitat. 

 
• Fiabilitat.  La dada oferta ha de tenir una qualitat que permeti afirmar que el valor real és 

molt proper al resultat de la mesura efectuada. Aquesta característica lliga amb la 
mesurabilitat. 

 
• Consistència.  L’alteració del seu valor ha de provenir de la variació real per causes 

estables i no d’errors en la mesura o de fluctuacions conjunturals, a no ser que l’objectiu 
de l’indicador sigui l’observació de fluctuacions amb una alta freqüència. 

 
• Sensibilitat.  A la vegada que consistent, un indicador ha de permetre identificar 

evolucions de la realitat. De poc serveix un indicador que es mantingui constant al llarg 
del temps, a no ser que es vulgui comparar la situació de diferents àmbits o sectors en un 
mateix moment. 

 
• Adaptabilitat.  Els indicadors vàlids en un context poden ser inadequats en un context 

diferent tot i que la finalitat de la mesura sigui la mateixa. 
 

• Definició.  Han d’estar ben definits de forma que no hi hagi dubte del valor que s’està 
mesurant i evitar ambigüitats. 
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• Estabilitat.  Un sistema d’indicadors ha de permetre la seva vigència sobre un període 
relativament prolongat de temps a fi i efecte que es puguin comparar anys diferents. Això 
no vol dir que el sistema d’indicadors no es pugui anar modificant amb el pas del temps; 
les necessitats varien amb el temps.  

 
3.2.1. Indicadors de l’estat ambiental 
 
Aquests indicadors permeten assolir el primer objectiu del Pla de Seguiment i avaluar l’evolució 
del municipi. Segons l’Agència Europea del Medi Ambient, hi ha tres classes d’indicadors de 
l‘estat ambiental: 
 

• Indicadors de model municipal : Descriuen processos o fenòmens d’incidència 
multifactorial i es relacionen directament amb el model bàsic municipal. 

 
• Indicadors de fluxos municipals : Aborden els cicles de matèria i energia des del punt 

de vista de la seva producció, distribució, tractament i reutilització. 
 

• Indicadors de qualitat ambiental municipal : Es refereixen a les condicions finals del 
medi municipal. 

 
• Indicadors específics del PALS de Vilabertran : Descriuen aspectes específics de la 

població de Vilabertran. 
 
Les fitxes descriptives ofereixen una explicació de la funció de l’indicador i el mètode de càlcul, 
la seva unitat de mesura, la font d’on es poden extreure les dades per calcular-lo, la freqüència 
amb que s’ha de recalcular, el valor inicial de l’indicador, la tendència cap a la qual hauria 
d’anar i els codis de les actuacions previstes en el PAA que hi incideixen. Tots estan extrets de 
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a excepció d’aquells en que s’indica el 
contrari. 
 
El seguiment d’aquests indicadors ens permetrà avaluar l’èxit de les accions proposades en el 
PAA. Quan la tendència real coincideixi amb la tendència desitjada, s’interpreta com que el 
PAA està avançant en la direcció adequada. En el cas que, una vegada executades les 
actuacions del PAA, s’observa que els indicadors relacionats no segueixen la tendència 
desitjada, és un senyal que cal prendre mesures complementàries o revisar la manera com 
s’han implantat les mesures del PAA, ja que els resultats no són els desitjats. 
 
 
 
 



 
 Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat del municipi de Vilabertran 
 Document III. El pla d’acció 

Naturgest, SL – Serveis Territorials pàgina 76 Ajuntament de Vilabertran 
 

 

 
 

1. Racionalització i qualitat de l’aigua 

Descripció Valoració del consum d’aigua atenent criteris de racionalització de la 
despesa i criteris de qualitat de les aigües de la xarxa de drenatge a partir 
de l’ús d’índexs biològics (índexs BILL).  
 
L’indicador es ponderarà tenint en compte la despesa total d’aigua diària 
per habitant (no inclou el consum agrícola), valorant positivament l’estalvi 
per sota dels 250 l/dia·hab. i fins un mínim de 150 l/dia·hab. Per al càlcul de 
la despesa total d’aigua s’estimen els abastaments de fonts pròpies i 
l’abastament de xarxa. 
 
Igualment es calcularà d’acord amb la metodologia establerta l’índex BILL 
de qualitat biològica en un mostreig a la riera de Galligants abans de la 
sortida del terme municipal. 

Càlcul ( )( )

A

conques de /Núm.BILLíndex 
/hab�diaaigua litres I +−= 1250  

 
On, 

I = índex de racionalització i qualitat de l’aigua; 
A = 0,10 si els punts de mostreig es troben per sota dels 100 m d’alçada; 
A = 0,12 si se situen entre els 100 m i els 600 m, i 
A = 0,14 si es troben per sobre dels 600 m. 

(1) 
Té el seu límit mínim en els 150 l/hab.dia. 

 
Dades 2005 
Consum d’aigua = 132 litres / habitant · dia 
BILL = 1 – Valor estimat a la desembocadura del reg de Caboques 

Unitats Sense unitat 

Periodicitat Anual 

Valor inicial 110 (2005) 

Tendència 
desitjada 

Augmentar 

Fonts 
d’informació 

Agència Catalana de l’Aigua, Ajuntament. L’índex BILL s’ha de calcular a 
partir de treball de camp. 
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2. Producció neta de residus 

Descripció Avalua la qualitat de la gestió de residus, tant pel que fa a la producció total 
com pel grau d’acostament als propòsits del Programa de gestió de residus 
municipals de Catalunya (PGRM), mesurant la producció final ponderada 
neta de residus domèstics per habitant. 

Càlcul  

( ) ( )
P

FRER
Bresidus de neta Producció

⋅−+−×= 1
 

 
On, 

R és la fita ponderada mitja de reciclatge per als residus domèstics de Catalunya; 
(1-R) la resta de fraccions no reciclables; 
B és la producció bruta de residus d’una població (Kg/any); 
E és la fracció efectivament reciclada; 
F és la fracció no recuperada, i 
P població de fet ponderada 
 

Unitats Sense unitat 

Periodicitat Anual 

Valor inicial 418 (2004) 

Tendència 
desitjada 

Disminuir 

Fonts 
d’informació 

Agència Catalana de Residus 



 
 Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat del municipi de Vilabertran 
 Document III. El pla d’acció 

Naturgest, SL – Serveis Territorials pàgina 78 Ajuntament de Vilabertran 
 

 

Valor inicial 1,08 Tep (2004) 

 

3. Consum net d’energia 

Descripció Avaluació del consum energètic de la població i la proporció en que aquest 
consum té naturalesa renovable. 

Càlcul Consum net d’energia = X (1Y) 
 

municipi del ponderadafet  de Població

naural Gas + petroli del Derivats + elèctrica Energia
X =  

 
Y és la fracció d’energia renovable utilitzada. 

Unitats El resultat s’expressarà en TEP (tones equivalents de petroli)/hab.any. 

Periodicitat Anual 

Tendència 
desitjada 

Disminuir 

Fonts 
d’informació 

Companyies subministradores d’electricitat i de gas (Fecsa-Endesa, 
Universal Gasworks), Les dades de combustibles líquids i gasos liquats del 
petroli es poden aproximar a partir de les estadístiques provincials 
facilitades pel Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya. 
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Valor inicial 93,5% (2001) 

 

4. Dependència de l’automòbil 

Descripció Mesura l’ús que se’n fa de l’automòbil a partir de la relació entre els 
desplaçaments en cotxe i els desplaçaments totals. 

Càlcul  

100×=
srecorregut totals Km

automòbil en srecorregut Km
automòbil del aDependènci  

 
Es consideren els 15 principals destins dels desplaçaments de l'EMO (any 1996). La distància 
dels desplaçaments es calcula considerant els quilòmetres lineals de cada destí multiplicats 
per 2 (anada-tornada)  

Unitats % 

Periodicitat Quinquennal 

Tendència 
desitjada 

Disminuir 

Fonts 
d’informació 

A manca d’una enquesta de mobilitat específica del municipi (amb dades 
de mobilitat obligada i no obligada), l’aplicació de d’indicador es pot fer a 
partir de les dades de l'enquesta  de mobilitat obligada (EMO. Any 1996) 
que ha fet l'Institut d'Estadística de Catalunya 
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Valor inicial 73,7% (2005) 

 

5. Sòls de sostenibilitat garantida 

Descripció Avalua la superfície de sòl del municipi que s’ajusta als següents 
condicionants: 
 

• Manté la qualificació de no urbanitzable. 
• Acull ecosistemes naturals (espais forestals, agrícola o 

d’estructuració típicament rural). 
• Regula de forma específica els seus usos, amb criteris de preservació 

del medi ambient 
 

Càlcul  

100×=
municipi del total Sup.

establerts ntscondiciona als ajustable Sup.
garantidaitat sostenibil de Sòls  

 
 
 
 
Dades 2005 
Sup. total del municipi: 229 ha 
Sòls ajustables: 168,7ha (claus urbanístiques d2, d3 i sistema hidrogràfic)  

Unitats % 

Periodicitat Anual 

Tendència 
desitjada 

Augmentar 

Fonts 
d’informació 

Ajuntament 
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Valor inicial 0,33% (2005) 

 

6. Diversitat bioestructural 

Descripció Avalua la qualitat general dels ecosistemes a partir de la presència 
d’espècies testimoni -bioindicadors-. La Diputació de Girona en el document 
"Programa de suport de la Diputació de Girona a la redacció de Plans 
d'Acció Local per a la Sostenibilitat. Els Indicadors de Sostenibilitat" 
determina quines són les espècies bioindicadors a considerar, així com els 
diferents hàbitats naturals que conformen el mosaic paisatgístic del territori. 
 

Càlcul  

3

2

1

1

hàbitatsd' total Nº

tsrepresenta hàbitatsd' Nº

esrelacionad espècies Nº

eslocalitzad espècies Nº
uralbioestruct Diversitat +=  

 
(1) Només en els hàbitats representats al municipi. 
(2) Hàbitats representats al municipi. 
(3) Total d’hàbitats considerats pel conjunt de les comarques gironines. 
 
 
Dades 2005 
Nº espècies localitzades = 1 (Xoriguer comú) 
Nº d’hàbitats representats = 3 (Ambients aquàtics d’aigües dolces i quietes a terra baixa; 
Cursos d’aigua (rius i rieres) de terra baixa i els seus ambients de ribera; Espais agrícoles) 

Unitats % 

Periodicitat Anual 

Tendència 
desitjada 

Augmentar 

Fonts 
d’informació 

Observacions de camp i cites de naturalistes i caçadors del municipi 
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7. Grau de compacitat urbana 

Descripció L’ecologia urbana analitza els usos de la ciutat, per veure la seva diversitat, 
i per tant el grau d’autonomia i sostenibilitat. Una  ciutat poc diversa, difusa 
- que ocupa molt espai -, amb usos molt separats consumeix molta energia 
i recursos en la mobilitat, i en les necessitats de proveïment i relacions 
socials (treball, formació, lleure). En canvi, una ciutat compacta barreja els 
usos de residència, treball, lleure, comerç, etc., cosa que redueix els 
desplaçaments i facilita les relacions socials. Es considera que les àrees 
urbanes dissenyades per al vianant i la bicicleta han de tenir densitats 
mínimes de 30-40 habitatges/ha per tal que l’activitat diària efectivament es 
pugui portar a terme sense necessitar el cotxe (Newman, 1996). Per altra 
banda aquestes densitats també asseguren una major eficiència de l’ús del 
sòl, entès com un recurs limitat i de gran valor. Aquest indicador permet 
una aproximació al grau de compacitat urbana a partir de l’evolució de la 
densitat neta d’habitatges. La densitat neta reflexa el nombre d’habitatges 
per hectàrea de sòl urbà (descomptant la superfície de sòl industrial i el sòl 
ocupat per vies de comunicació). 

Càlcul  
 

urbà sòl de Hectàrees

habitatges Núm.  

 
 
 
Dades 2004 
Núm. habitatges = 359 
Hectàrees de sòl urbà = 21,3 

Unitats Habitatges/Hectàrea 

Periodicitat Anual 

Valor inicial 16,9 (2005) 

Tendència 
desitjada 

30-40 Hab./Ha > x < 100 Hab./Ha 

Fonts 
d’informació 

Ajuntament 
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Valor inicial 82,4% (2001) 

 

8. Grau d’ocupació de l’habitatge 

Descripció Avalua el nombre d’habitatges que es troben ocupats (habitatges de 
primera residència) respecte el total d’habitatges del municipi, fet que ens 
permet caracteritzar la vitalitat i sentit de pertinença dels ciutadans al 
municipi. Un nombre elevat d’habitatges vacants (desocupats i/o de segona 
residència) pot indicar una baixa cohesió social i l’existència de zones 
urbanes degradades. 

Càlcul  
 

100
total habitatges Núm.

ocupats habitatges Núm. ×  

 
 
 
Dades 2001 
Núm. habitatges de primera residència = 281 
Núm. habitatges total= 341 

Unitats % 

Periodicitat Anual 

Tendència 
desitjada 

Augmentar 

Fonts 
d’informació 

Institut d'Estadística de Catalunya (total d’habitatges) 
Ajuntament (habitatges de primera residència) 
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Valor inicial Índex d’envelliment = 198,9% (2001) 
Índex de sobreenvelliment = 7,1% (2001) 

 

9. Índex d’envelliment de la població 

Descripció Aquest indicador avalua el grau amb que una societat, en aquest cas 
comunitat local, envelleix, calculant la proporció entre el nombre de 
persones  grans (65 anys i més) i el nombre de nens o adolescents (joves 
de menys de 15 anys). Malgrat existeix una tendència general a l'increment 
de l’índex d’envelliment a Catalunya apareixen diferències notables en 
funció de les zones i/o municipis del territori.Com a subindicador 
complementari es proposa calcular l’índex de sobreenvelliment, entès com 
la proporció entre el nombre de persones de 85 anys i més  respecte el 
nombre de persones de 65 anys i més. Aquest subindicador pot indicar el 
percentatge de persones grans que tenen unes majors necessitats 
d’atenció social i sanitària. . 

Càlcul 
100

anys 15 de menys de persones de Núm.

més i anys 65 de persones de Núm. ×  

 
subindicador 
 

100
més i anys 65 de persones de Núm.

més i anys 85 de persones de Núm. ×  

 
Dades 2001 
Núm. de persones de menys de 15 anys = 92 
Núm. de persones de 65 anys i més = 183 
Núm. de persones de 85 anys i més = 13 

Unitats % 

Periodicitat Anual 

Tendència 
desitjada 

Índex d’envelliment <120 % 
Índex de sobreenvelliment <15% 

Fonts 
d’informació 

Padró municipal 



 
 Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat del municipi de Vilabertran 
 Document III. El pla d’acció 

Naturgest, SL – Serveis Territorials pàgina 85 Ajuntament de Vilabertran 
 

 

 

10. Grau de formació de la població 

Descripció Calcula el percentatge de població major de 16 anys que disposa dels 
estudis obligatoris acabats. Com complement a l’indicador es proposen dos 
subindicadors: 
 

- Percentatge de població que disposa d’estudis mitjans o 
superiors 

 
- Percentatge de població escolar immigrada respecta el total de 

la població escolar del municipi 

Càlcul  

100×=
anys 16 demajor  Població

inacabada ESO amb anys 16 demajor  Població
Ia  

 
subindicadors 
 

100×=
total Població

acabats superiors i mitjans estudis amb Població
Ib  

 

100×=
totalescolar  Població

immigradaescolar  Població
Ic  

 
Dades 2004 
Població amb estudis mitjans i superiors acabats = 162 
Població total = 820 

Unitats % 

Periodicitat Anual 

Valor inicial Ib = 19% (2001) 

Tendència 
desitjada 

Indicadors: Disminuir l’Ia i augmentar l’Ib 

Fonts 
d’informació 

Institut d'Estadística de Catalunya 
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11. Taxa de mortalitat 

Descripció Registra el número de defuncions de la població, calculada com el nombre 
de defuncions per a cada 1000 habitants. 

Càlcul  

1000×
total Població

defincions de Núm.  

 
 

 
Dades 2004 
Defuncions = 7 
Població total = 833 

Unitats Defuncions/1000 habitants 

Periodicitat Anual 

Valor inicial 8,4 ‰ (2004) 

Tendència 
desitjada 

Disminuir 

Fonts 
d’informació 

Àrea Bàsica de Salut 
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12. Equipaments assistencials per a la gent gran 

Descripció Avalua els centres residencials i centres de dia que hi ha al municipi, a 
partir de calcular l’oferta de places respecte a la  població de més de 65 
anys. 

Càlcul  

anys 65 de més de Població

dia de centres i lsresidencia centres en places de Núm.  

 
 
 
 
Dades 2001 
Núm. de places en centres residencials i de dia = 0 
Núm. de persones de 65 anys i més = 183 

Unitats  

Periodicitat Anual 

Valor inicial 0 (2001) 

Tendència 
desitjada 

Augmentar i/o mantenir en funció de les necessitats de la població major de 
65 anys. 

Fonts 
d’informació 

Ajuntament 
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13. Grau d’associacionisme local 

Descripció Disposar d’una bona xarxa associativa afavoreix les relacions socials i la 
cohesió del municipi. Aquest indicador integra les associacions locals que 
tenen un clar caràcter social i/o ambientalista i la seva vitalitat, ponderant el 
nombre de ciutadans que participen en la vida associativa del municipi. Per 
tal de recollir les associacions que treballen directament per millorar el medi 
ambient i la qualitat de vida dels ciutadans seguint els principis bàsics de 
sostenibilitat, a continuació es presenta una llista dels àmbits a considerar: 

 
- Veïnals 
- Culturals 
- Polítiques i sindicals 
- Medi Ambient / conservacionistes 
- Solidaritat, Pau i Drets Humans 
- Educatives i Formatives 
- Salut i Sòcio-assistencials 

Càlcul  
( ) ( ) ( )( )

100
...

×
×++×+×∑

habitants Núm.

n socis Núm.  Ass.n2 socis Núm.  Ass.21 socis Núm.  Ass.1  

 
Dades estimades 2006  
Merdissers (10) Grup excursionista (10) 
La Progressiva (120) Amics de l’esport (20) 
La Coral (40) Penya blau-grana (150) 
Gent Gran (200) AMPA (50) 
Esclop (30) Donants de sang (50) 
Esportiva (180) 

Unitats % 

Periodicitat Anual 

Valor inicial 1,03% (2005) 

Tendència 
desitjada 

Augmentar  

Fonts 
d’informació 

Ajuntament 
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14. Dependència econòmica exterior 

Descripció Aquest indicador avalua el grau de dependència exterior per raons de 
treball. Reflexa les necessitats de mobilitat obligada que té el municipi, així 
com la fortalesa de l’economia local. 

Càlcul  

100×
ocupadaresident  Població

municipi al treballa que ocupada Població  

 
 
 
 
Dades 2001 
Població ocupada que treballa al municipi = 113 
Població resident ocupada = 339 

Unitats % 

Periodicitat Quinquennal 

Valor inicial 33,3% (2001) 

Tendència 
desitjada 

Augmentar  

Fonts 
d’informació 

Institut d'Estadística de Catalunya 
Ajuntament 
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15. Vulnerabilitat econòmica del municipi 

Descripció Aquest indicador mesura la concentració de l’ocupació segons sectors 
d’activitat. La diversitat econòmica local es pot considerar un aspecte clau 
en la sostenibilitat del municipi, ja que permet reduir el risc econòmic de 
dependre d’un únic sector d’activitat i genera estabilitat econòmica a mig i 
llarg termini. Com a subindicador es proposa avaluar el percentatge de 
població ocupada en les 5 principals empreses del municipi, per tal de 
complementar la informació sobre el nivell de concentració de l’economia 
local. 

Càlcul Percentatge de població ocupada per sectors 
(% sector primari, % sector secundari, % sector terciari) 
 
subindicador 
 

100×
ocupada total Població

indústries principals 5 les a rstreballado de Núm.  

 
Dades estimades 2005  
Població ocupada que treballa al municipi = 113 
Treballadors 5 activitats principals = 58 

Unitats % 

Periodicitat Anual 

Valor inicial 51,33% (2005) 

Tendència 
desitjada 

Per l'indicador: Equilibri entre sectors 
Pel subindicador: Disminuir i/o mantenir-se 

Fonts 
d’informació 

Ajuntament 
Registre General de la Seguretat Social 
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16. Proximitat de l’oferta comercial 

Descripció Aquest indicador avalua l’oferta local del comerç minorista a partir del 
nombre d’establiments de comerç al detall d’alimentació. El fet que un 
municipi tingui un comerç minorista fort i distribuït pels diferents barris 
urbans, a més de la importància econòmica que això representa, suposa 
que la ciutat té una estructura urbana amb diversitat d’usos que permet una 
bona accessibilitat als comerços, i per tant, redueix també els possibles 
problemes de mobilitat. 

Càlcul  

100×
total Població

óalimentacid' detall al tsestablimend' Núm.  

 
 
 
 
Dades 2002 
Núm. d’establiments al detall d’alimentació = 4 
Població total = 810 

Unitats Núm. establiments/100 habitants 

Periodicitat Anual 

Valor inicial 0,5% (2002) 

Tendència 
desitjada 

Augmentar 

Fonts 
d’informació 

Ajuntament. 
Impost d’activitats Econòmiques (IAE) 
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17. Taxa d’atur 

Descripció Aquest indicador avalua la taxa d’atur segons la població activa i segons la 
població compresa entre 15-64 anys. La taxa d’atur sobre la població activa 
(Taxa d’atur 1), és un indicador estandarditzat que permet treballar i 
comparar amb altres municipis, o a nivell comarcal i de tot Catalunya. La 
taxa d’atur sobre el total de població compresa entre 15-64 anys (Taxa 
d’atur 2), tot i no ser comparatiu en d’altres municipis, dóna una  idea més 
aproximada de la taxa d’atur real del municipi.Com a subindicador es 
proposa avaluar l’atur juvenil (aturats d’edats compreses entre 20 i 29 anys 
dins el conjunt d’aturats de municipi). 

Càlcul 

100

100

100

×

×

×

aturatsd' Núm.   

anys 29-20 aturats Núm
or    Subindicad

anys 64-15 entre Població

aturatsd' Núm.
    2atur d' Taxa

         activa Població      

aturatsd' Núm.
    1atur d' Taxa

 

 
Dades 2005 
Núm. aturats = 26 (2005) 
Població activa = 355 (2001) 
Població entre 15-64 anys = 508 (2001)  
Núm. aturats 20-29 anys = 10 (2005) 

Unitats % 

Periodicitat Anual 

Valor inicial Taxa d’atur 1 = 7,3% 
Taxa d’atur 2 = 5,1%  
Subindicador = 39,4%  

Tendència 
desitjada 

Disminuir 

Fonts 
d’informació 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
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18. Qualitat ambiental de les activitats econòmique s 

Descripció Incorporar criteris de sostenibilitat en les activitats econòmiques és un repte 
que està començant a impregnar totes les activitats de la nostra societat. 
Mitjançant la implantació d’un sistema de gestió ambiental o del distintiu de 
garantia de qualitat ambiental és busca la introducció d’una cultura de la 
gestió ambiental en les nostres activitats econòmiques. Aquest indicador 
avalua la qualitat ambiental de les activitats econòmiques del municipi, a 
partir del càlcul del nombre d’organitzacions que disposen de Sistemes de 
gestió ambiental (ISO 14001 i/o EMAS), o bé del Distintiu de garantia de 
qualitat ambiental. ). 

Càlcul  

100×
municipi del ionsorganitzacd' Núm.

ambiental iócertificac amb ionsorganitzacd' Núm.  

 
 
 
 
Dades 2005 
Núm. d’organitzacions amb certificació ambiental = 0 
Núm. d’organitzacions del municipi (activitats amb IAE) = 45 

Unitats % 

Periodicitat Anual 

Valor inicial 0,0% (2005) 

Tendència 
desitjada 

Augmentar 

Fonts 
d’informació 

Ajuntament 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
ISO (International Organization for Standardization)) 
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19. Despesa municipal en matèria de sostenibilitat 

Descripció Aquest indicador pretén valorar la despesa econòmica, i per tant l’esforç 
municipal, en temes de sostenibilitat ambiental. Per al càlcul de l'indicador 
es considera despesa en temes de sostenibilitat ambiental aquelles que 
suposen una clara millora ambiental de la gestió municipal: 
 
- Recollida selectiva de residus 
- Mesures d’estalvi energètic 
- Foment d’energies renovables 
- Control de la contaminació atmosfèrica 
- Mesures d’estalvi d’aigua 
- Reutilització d’aigües residuals depurades 
- Protecció i conservació del medi natural 
- Construcció de carrils bicicleta, zones de prioritat invertida i zones per a 

vianants 
- Foment del transport públic 
- "Compra verda" 
- Formació i comunicació ambiental 

Càlcul  

100×
municipal Despesa

ambientals millores en Despesa  

 
 
 
 
Dades 2005 
Despesa en millores ambientals = 19.800,00€ 
Despesa municipal = 414.590,00€ 

Unitats % 

Periodicitat Anual 

Valor inicial 4,8% (2005) 

Tendència 
desitjada 

Augmentar 

Fonts 
d’informació 

Ajuntament 
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20.   Grau de fragmentació del territori per infraestruc tures lineals 

Descripció Aquest indicador analitza el grau de fragmentació del territori per 
infraestructures lineals, ja siguin, vies de comunicació, canals de grans 
dimensions, xarxes de mitja o alta tensió, etc... 
 
Es considera la fragmentació tan a nivell físic i geogràfic com a nivell 
paisatgístic tot i que es pondera donant més pes a les infraestructures que 
impliquen una barrera física. 

Càlcul  

( )municipi Superfície

 visualsbarreres Nº

municipi Superfície

físiques barreres Nº
  lineal ióFragmentac

×
+=

2
 

 
 

 
Dades 2002 
Superfície municipal = 2,29 km2 
Barreres físiques = 1 (Variant NII) 
Barreres visuals = 2 (línia mitja tensió i Ctra. C252) 

Unitats Sense unitat 

Periodicitat Anual 

Valor inicial 0,87 (2005) 

Tendència 
desitjada 

Mantenir-se o reduir-se 

Fonts 
d’informació 

Ajuntament 
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3.2.2. Indicadors de compliment 
 
Aquest índex permet assolir el segon objectiu del Pla de Seguiment, que és avaluar el grau 
d’implantació de les mesures previstes en el Pla d’Acció Local. 
 
Per a calcular-lo, s’avaluarà el grau d’implantació de cada actuació, ponderant segons les 
següents categories: 
 

• Acció no iniciada: 0 punts 
• Declaració d’intencions: 1 punt 
• Iniciació dels tràmits: 2 punts 
• Aprovació del pressupost: 3 punts 
• Execució iniciada: 4 punts 
• Acció finalitzada: 5 punts 

 
Una vegada ponderada cada acció segons el seu grau de desenvolupament, es procedirà a 
aplicar un factor de correcció que té en compte la temporalització del PAA. Aquesta correcció 
s’aplicarà multiplicant els punts de cada acció pel factor de correcció corresponent: 
 

• Acció amb termini d’inici curt: 3 
• Acció amb termini d’inici mig: 2 
• Acció amb termini d’inici llarg: 1 

 
A continuació, es calcula el sumatori dels punts de cada acció. Per a obtenir el grau de 
compliment del PAA, es divideix aquest sumatori entre el número que resultaria si totes les 
accions del PAA s’haguessin finalitzat, i s’obté el percentatge. 
 
És recomanable que aquest índex es calculi en finalitzar cada termini d’inici, és a dir, al final de 
cada legislatura i que alhora es revisi el PAA tenint en compte aquest resultat. 
 
 
3.2.3. Indicadors d’implicació ciutadana – Consell Municipal de Medi Ambient 
 
Per a poder-los calcular, interessa implantar una figura de participació ciutadana que pugui 
realitzar el seguiment del desenvolupament del Pla d’Acció Ambiental així com esdevenir un 
òrgan consultiu de decisions de caire mediambiental al municipi. Aquesta figura és el Consell 
Municipal de Medi Ambient. 
 
Aquest consell estaria format per representants de diferents entitats i associacions de veïns del 
municipi així com pel regidor de Medi Ambient, membres de l’equip de govern, de l’oposició i 
tècnics municipals. També es podrien plantejar reunions més extenses obertes a la ciutadania 
per tal d’intentar assolir un major grau de participació i implicació. Les seves funcions, com s’ha 
comentat, serien la de seguiment del Pla d’Acció i el caràcter consultiu de cara a prendre 
decisions de caire mediambiental que afectin al municipi. El nombre i data de les reunions ho 
fixaria l’Ajuntament. 
 
Els indicadors que donen compliment al darrer objectiu del Pla de Seguiment, serveixen per 
monitoritzar el grau d’implicació dels agents econòmics i socials en aquest òrgan. Són tres: 
 

• Nivell de participació: Es calcularà la proporció de ciutadans que ha pres part dels òrgans 
de participació respecte a la població total i al nombre de convocats. Per a la seva 
obtenció es comptabilitzarà el nombre total d’assistents en cada sessió i se’n realitzarà el 
sumatori. Per a calcular la primera proporció, es farà el percentatge en relació amb la 
població total. Per a calcular la segona proporció, el percentatge s’obtindrà dividint entre el 
sumatori de persones convocades des de l’Ajuntament per a cada sessió.  
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• Grau de diversitat de la participació: És el nombre d’entitats i col·lectius socials que han 
pres part en les reunions. 

 
• Nivell efectiu d’aportacions: Indica en quin grau s’ha incorporat la participació ciutadana en 

la pressa de decisions. Degut a la dificultat d’obtenir un càlcul objectiu d’aquest índex, es 
considera oportú calcular-lo mitjançant una enquesta de percepció entre els assistents als 
òrgans de participació. Aquesta enquesta es passarà en la darrera reunió anual i se’ls 
demanarà que puntuïn des de 0-100% la mida en que creuen que l’Ajuntament ha 
incorporat les propostes de la ciutadania. Aquest índex tindrà dues parts, una amb la 
valoració total i una altra per temàtiques, on es puntuaran els temes més debatuts durant 
l’any. Els resultats seran les mitjanes obtingudes en sumar les respostes per al valor total, i 
per a cada temàtica. 

 
Aquests índexs es calcularan amb una periodicitat anual i poden relacionar-se amb altres 
indicadors esmentats anteriorment com és el de participació ciutadana. 
 
 
 


