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1. Breu introducció al document

1.1. Antecedents

Al mes de desembre del 2001 es va iniciar el procés d’Agenda 21 al municipi de Figueres, en el
marc del Programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat que promou
la Diputació de Girona. Aquest procés s’ha desenvolupat a Figueres en l’àmbit de definició de
l’Estratègia Territorial i Urbana Figueres Segle XXI per a la qual es compta amb la col·laboració de
diversos equips universitaris.

La redacció del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat té com a punt de partida l’elaboració d’una
Auditoria Ambiental amb l’objectiu d’analitzar els diferents vectors ambientals afectats pel transcurs
diari de les activitats desenvolupades a en el municipi (domèstiques, comercials, turístiques,
industrials, agrícoles, ramaderes, de transport, socials, ...) i d’establir l’impacte ambiental produït per
aquestes activitats i identificar les causes dels dèficits que es produeixen.

Atès la complexitat del procés que s’ha portat a terme a Figueres els diversos aspectes a considerar
en l’Auditoria Ambiental han estat desenvolupats en diferents documents. El present document és
una compilació i resum de les diverses informacions i conclusions que es deriven del treball realitzat
fins a l’actualitat, en concret:

01.- Efectes socioeconòmics del tren d'alta velocitat en zones urbanes. El cas de Figueres. Equip
AQR-CRERIR de la Universitat de Barcelona.

02.- L'activitat econòmica al municipi de Figueres. Equip AQR-CRERIR de la Universitat de
Barcelona.

03.- El mercat immobiliari a Figueres. Equip AQR-CRERIR de la Universitat de Barcelona.
04.- Anàlisi demogràfica del municipi de Figueres. Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de

la Universitat de Girona.
05.- L'Àrea Funcional de Figueres. Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de

Girona.
06.- Estudi del Medi Natural i del Paisatge Geogràfic de Figueres. Càtedra de Geografia i

Pensament Territorial de la Universitat de Girona
07.- El Paisatge en Figueres. Universitat Politècnica de Barcelona.
08.- Les Infraestructures Generals de Figueres. Universitat Politècnica de Barcelona.
09.- Els Elements Bàsics de l’Estructura Urbana. Universitat Politècnica de Barcelona.
10.- Auditoria Ambiental de Figueres. Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona.
11.- Estudi de mobilitat a Figueres. Fundació RACC.
12.- Anàlisi de l’Estructura Productiva i del Teixit Empresarial de Figueres i la seva Àrea Funcional.

Socintec.
13.- Síntesi de l’estratègia Territorial i Urbana Figueres Segle XXI. Universitat Politècnica de

Barcelona.

A més d’aquest document, i dels anteriorment citats, el procés d’elaboració de l’Agenda 21 de
Figueres ha tingut com a resultat l’elaboració del Pla d’Acció Ambiental per a la Sostenibilitat de
Figueres i  la Declaració de Desenvolupament Local Sostenible els quals constitueixen documents a
part.



2 Agenda 21 de Figueres. Document de diagnosi municipal del municipi

1.2. Objectius

Aquest document de síntesi constitueix el punt de partida que identifica els problemes de la ciutat
essent els seus objectius:

• Donar a l’Ajuntament de Figueres elements de coneixement per a poder desenvolupar de
manera programada la seva política ambiental – social – econòmica.

• Fer d’aquest document l’eina clau i el punt de partida per tal que Figueres pugui desenvolupar la
seva Agenda 21 Local.

• Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un major aprofitament sostenible
dels recursos amb el mínim impacte sobre el medi.

• Dissenyar un Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat integrat, per sobre d’enfocaments sectorials
on es prioritzin les diferents actuacions, es defineixi un calendari per posar en marxa aquestes
actuacions, s’identifiquin les vies de finançament i s’estableixin els mecanismes indicadors per
avaluar en el futur la viabilitat de l’acció.

• Fomentar la participació dels agents socials, grups d’opinió i els col·lectius de ciutadans en el
procés.

1.3. Metodologia

Les fases que han conformat l’elaboració d’aquest document es poden sintetitzar en dos grans
blocs: coneixement del municipi, recollida d’informació i definició de l’estat actual i diagnosi
ambiental. El procés complert finalitza amb l’elaboració del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat el
qual és motiu d’un document a part.

El treball s’ha desenvolupar s’ha portat a terme amb quatre línies diferents:

• Treball de camp i de gabinet en que s’han analitzat tots i cada un dels conceptes globals i
vectors ambientals segons una primera proposta de guio de la Diputació de Girona a partir de les
informacions que es deriven dels diferents documents tècnics elaborats amb motiu de la definició
de l’Estratègia Urbana i Territorial de Figueres.

• Entrevistes qualificades amb tècnics de l’Ajuntament i altres agents socials per tal de completar
els temes socials.

• Sondeig d’opinió, que s’ha realitzat a una mostra representativa dels habitants de Figueres amb
un marge d’error del ±5%.

• Un procés obert i extens de participació ciutadana, coherent i interactiu amb l’anàlisi tècnica.
Aquest procés ha permès per un costat definir clarament la percepció ambiental de la comunitat,
les expectatives i el grau de compromís que està disposada a assumir.

Com a resultat d’aquestes línies de treball s’ha pogut caracteritzar ambientalment el municipi,
establir les potencialitats i debilitats així com conèixer la percepció dels agents locals. Tot plegat ha
desembocat en la determinació de les principals mancances, actuals o previsibles, de Figueres en
relació a la qualitat de vida dels seus habitants i en l'establiment dels objectius a assolir per a
solucionar-les i afrontar el desenvolupament sostenible.
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Tot i això cal fer esment una problemàtica que s’ha trobat a l’hora de realitzar aquest treball i que
considerem interessant de tenir en compte, tant per la seva lectura com per a possibles posteriors
revisions o actualitzacions.

La relativa proximitat del darrer Cens de Població (2001) i especialment el ritme i la manca de
difusió dels treballs de l’Institut d’Estadística de Catalunya ha obligat a treballar encara amb
determinades dades del 1996 (especialment les comparatives amb d’altres territoris) o fins i tot del
1991 (darrer cens d’habitatges), el que suposa un inconvenient evident en una realitat tan dinàmica
com la catalana.

1.4. La participació

Els processos de reflexió estratègica, i entre ells especialment la realització d’Agendes 21, generen
unes expectatives de participació entre les entitats ciutadanes que, d’una manera o altra, han de ser
assumides pels equips que porten a terme els treballs tècnics i a les quals s’ha de donar una
resposta adequada.

En aquest context, en el procés de redacció de l’Agenda 21 de Figueres s’ha portat a terme un Pla
de Participació amb dos aspectes diferenciats:

• d'una banda elements de participació de les entitats i associacions del municipi, especialment
encaminats a ser elements de comunicació, difusió i sensibilització;

• de l’altra elements de participació dels agents i principals actors interns i externs al municipi, als
quals s’ha d’involucrar en el procés doncs d’ells depèn en gran mesura la posada en marxa dels
projectes i iniciatives que sorgeixin de tot el procés.

Aquest Pla de Participació s’ha basat en els elements següents:

• Realització d’una enquesta entre els ciutadans i ciutadanes de percepció de la situació ambiental
de la ciutat amb l’objectiu de valorar i avaluar diferents aspectes que afecten o podrien afectar a
les dinàmiques econòmiques, socials, territorials i ambientals de la ciutat i el seu entorn. A més a
més aquesta enquesta ha estat un element de difusió i informació del fet de que a la ciutat
s’estava portant a terme una Agenda 21.

• Convocatòria de dues jornades de debat persones obertes a les entitats ciutadanes i ciutadania
en general amb l’objectiu de debatre al llarg d’un dia (unes 5-6 hores) temes genèrics
bàsicament d’interès social i qualitat de vida i arribar a una visió compartida de l’anàlisi realitzat.

• Realització de dos pannells d’experts amb l’objectiu de fer un balanç de l’estat actual del tema de
treball que se’ls proposava, generar una visió compartida del futur desitjable així com elaborar
objectius, estratègies i Plans d’Acció.

• Realització d’una jornada de treball en relació als temes territorials centrada especialment en les
previsions del Pla General d’Ordenació Urbana i la seva futura revisió.

1.5. L’estructura del document

El document síntesi de diagnòstic de l’Agenda 21 Local de Figueres s’estructura en cinc apartats
genèrics:

• Introducció al document
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• Introducció al municipi

• Aspectes de sostenibilitat ambiental

• Aspectes de sostenibilitat econòmica

• Aspectes de sostenibilitat social

En el primer apartat, el que ens ocupa, és fa un breu emmarcament al document i s’explica la
metodologia emprada així com la seva estructura.

El segon apartat pretén recollir les principals característiques físiques (context geogràfic, morfologia,
litologia, climatologia i espais inundables) que caracteritzen el territori de Figueres. A més es fa una
breu nota sobre el paper de Figueres com a centralitat comarcal per tal d’obtenir una imatge
contrastada de la situació de partida.

El tercer apartat analitza l’organització de l’espai (l’estructura urbana i el planejament), els sistemes
naturals i el paisatge, els riscos ambientals i els aspectes relacionats amb la mobilitat i el trànsit.
També s’estableix el diagnòstic dels diferents recursos (aigua, aire, terra, energia) i serveis
ambientals associats (abastament i sanejament d’aigua, control i minimització de la contaminació
atmosfèrica, gestió de residus...).

El quart apartat inclou l’anàlisi de l’economia de la ciutat, tant des del punt de vista de les persones
(activitat, atur, precarietat laboral, renda,...) com de les activitats que es desenvolupen al municipi
(indústria, comerç, turisme, ramaderia, agricultura,...).

En el cinquè apartat finalment es recullen els aspectes relacionats amb la població, la cultura,
l’educació, el lleure, les demandes i serveis socials i la salut.

Cada un dels apartats, exceptuant els dos primers introductoris, s’estructuren en quatre subapartats:

• Resum de la situació actual: informacions i dades més rellevants.

• Elements significatius de la diagnosi: resum dels principals elements de diagnosi.

• Diagnosi estratègica: Identificació dels principals aspectes positius i aspectes a millorar.

• La percepció dels participants: on es recull les principals opinions dels participants en les
diferents jornades realitzades així com els resultats del sondeig d’opinió.
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2. Introducció al municipi

2.1. Introducció

Amb una extensió de 18,87 km2 el municipi de Figueres es localitza en la zona de contacte entre la
plana al·luvial empordanesa i els primers contraforts pirinencs. Limita amb el terme del Far
d’Empordà al sud-est, amb el de Vila-sacra a l’est, amb el de Peralada al nord-est, amb els de
Vilabertran i Cabanes d’Empordà al nord, amb el de Llers al nord-oest i finalment amb el de Vilafant
al sud-oest.

El sector de ponent, en contrast amb les terres planes de llevant i migdia, és el més accidentat, a
causa de la presència de turons calcaris que no arriben a sobrepassar els 136 m d’altitud.

El municipi de Figueres es troba a l’esquerra del riu Manol, que en constitueix el límit sud-oriental tot
separant-lo del Far d’Empordà.  En el terme corren també les aigües de la riera de Galligants o riera
de Figueres, que el travessa d’est a oest per l’interior del nucli urbà de la ciutat per acabar
desembocant a la Muga, al terme de Peralada.

El terme municipal comprèn altres nuclis, com l’antic poble de Sant Pau de la Calçada, el Veïnat de
l’Aigüeta i l’antic municipi de Vilatenim, agregat a Figueres l’any 1975.

2.2. L’entorn físic

La diagnosi del medi físic està més en relació a una determinada activitat o acció antròpica que
l’afecti que no pas en relació a les característiques del medi físic per sí mateix. Algunes d’aquestes
característiques naturals no es poden alterar: p.e. la climatologia, les unitats geològiques presents,
etc.

En aquest apartat es resumeixen els trets més característics del municipi a partir de les informacions
que es treballen en el document “Estudi del medi natural i del paisatge geogràfic de Figueres”
realitzat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona en el marc
de l’estratègia territorial i urbana: Figueres s. XXI

Context geogràfic

El municipi de Figueres es situa al bell mig de la comarca de l’Alt Empordà ocupant una posició
central que ha afavorit que la ciutat s’hagi configurat com una autèntica capital de comarcal.

Aquesta posició ha potenciat que sigui ciutat de pas i d’estada en els desplaçaments de persones i
mercaderies entre el litoral i l’interior però també entre l’Estat i la resta d’Europa. Figueres juga un
paper essencial en les comunicacions amb Europa no només per ser la primera ciutat que es troba
una vegada superada la frontera amb França sinó també per ser lloc de pas d’importants vies de
comunicació internacionals com l’autopista A-7, la carretera nacional II o el ferrocarril així com per
ser lloc de pas d’una important xarxa de carreteres comarcals.

En definitiva, la posició privilegiada que té Figueres tant des d’un punt de vista físic, en particular,
com geogràfic, en general, possibilita que exerceixi un radi d’influència molt ampli que depassa els
límits merament comarcals. Aquesta centralitat ha contribuït, junt amb altres factors, a que acabi
tenint un paper cabdal en el terreny econòmic, social, cultural, de serveis, de les comunicacions,... la
qual cosa atorga cohesió i sentit a l’Alt Empordà així com a les àrees més properes de les
comarques veïnes.
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Morfologia

Si hi ha una característica morfològica del municipi de Figueres és l’horitzontalitat dominant i l’escàs
pendent que impera a la majoria de la superfície del terme, especialment a llevant i a migdia. En
aquests sectors les alçades oscil·len entre els 10 i els 40 m sobre el nivell del mar. Tan sols a
ponent del terme es mostra més accidentat per la presència de turons calcaris, que arriben fins al
136 m d’altitud al Puig de les Basses.

La plana envolta la ciutat per tots els costats excepte per ponent. Es tracta d’una plana oberta,
sense solució de continuïtat fins a la línia de la costa, formada per materials quaternaris al·luvials
aportats pels diversos cursos d’aigua que la travessen: la Muga com a principal curs però que
circula fora del límit del terme municipal excepte a l’extrem nord, el riu Manol, curs fluvial principal
del municipi que limita el terme municipal amb el Far de l’Empordà i Vila-sacra i la riera de Galligants
o de Figueres que neix a la zona dels tossals i travessant tot el casc urbà en un traçat soterrat
desemboca a la Muga. A part d’aquests tres cursos a la plana discorren alguns recs canalitzats com
el de Mal Pas.

Aquesta plana, ocupada per diferents tipus de conreus (horta, plantacions de pollancres i conreus
de cereals i farratges) i diverses masies amb instal·lacions ramaderes, està travessada per
nombroses vies de comunicació destacant-se el cinturó de Ronda, o variant de la N-II com a
principal element que fragmenta la plana agrícola.

Pel que fa als turons aquests van adquirint protagonisme de forma gradual cap a ponent i
constitueixen una zona solcada per petits torrents o barrancs on s’ubiquen algunes pedreres i
conreus de secà que s’alternen amb bosquines i prats. L’Autopista A-7 és la principal infrastructura
que travessa aquest àmbit de nord a sud mentre que la N-260 i altres vies de comunicació el
travessen d’est a oest.

Litologia

Des d’una perspectiva geològica, l’àrea de Figueres es pot ubicar en un espai central de la
depressió tectònica de l’Alt Empordà. Concretament en una zona de transició entre els dos àmbits
bàsics que composen aquesta depressió: la plana al·luvial pròpiament dita i els primers tossals
marginals. La falla del Llobregat, amb una direcció que s’estén des de La Jonquera fins a Figueres,
marca el punt de discontinuïtat entre els dos àmbits esmentats. Aquesta diferenciació és la que
explica la composició geològica de la zona. D’una banda, a la plana al·luvial el predomini correspon,
bàsicament, a les terrasses quaternàries (i en menor mesura pliocèniques) formades per detritus de
mida diversa dipositats per la xarxa hidrogràfica existent. D’altra banda, als tossals marginals, la
composició geològica esdevé més complexa i el protagonisme es cedeix als materials calcaris els
quals comprenen les sèries del triàsic al cretaci. Els encavalcaments i les falles locals acaben de
definir la complexitat d’una zona prou diferenciada que es coneix com a “Unitat de Figueres”.

Clima

El clima de Figueres es cataloga com a mediterrani litoral subhumit amb estius secs i càlids
(accentuats per una elevada sensació de xafogor) i hiverns suaus i moderadament plujosos.

Figueres es situa en el marge superior de la regió climàtica mediterrània, en transició entre els
dominis temperats centreuropeus i els dominis sub-tropicals de les latituds africanes manifestant-se
per tant, propietats intermitents d’un i altre món.

La precipitació, a grans trets, es caracteritza pel seu comportament variable i extremat. La majoria
de les pluges són de caràcter torrencial o intens amb unes qualitats singulars, normalment
negatives, en la seva distribució en el temps. En general, la caracterització pluviomètrica de la ciutat
de Figueres reconeix la recollida d’uns registres molt modestos, unes elevades variabilitat i disparitat
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consecutives, gran irregularitat diària, alta intensitat diària i horària, acumulació de períodes secs
prolongats i règims estacionals contrastats.

Pel que fa a les temperatures la mitjana anual és de 15,1 ºC, un llindar termomètric relativament
suau. El ritme tèrmic interanual és molt uniforme amb un màxim al mes de juliol (24,6ºC) i un mínim
al gener (7,08ºC). Les temperatures inferiors als 0ºC són puntualment freqüents i existeix risc de
gelades durant els cinc mesos que enllacen el novembre amb el març.

Les boires són poc freqüents i pel que fa al balanç hídric assenyalar que l’evapotranspiració
potencial es situa per sota dels nivells de precipitació des del setembre fins ell març, punt d’inflexió
s’inverteix aquest ritme i les precipitacions tendeixen a disminuir coincidint amb l’època més seca de
l’any.

Un tret climatològic que sí es característic de Figueres, i de fet de tot l’Empordà, és el vent,
especialment la tramuntana (vent de component nord a vegades violent amb ràfegues puntuals que
poden superar els 100 km/h). Tanmateix, tot i que és coneguda per ser terra de vents, només un
30% dels vents que bufen al cap de l’any són entre moderats i forts, i la resta es presenten de
caràcter dèbil normalment en forma de marinada.

Principals variables climatològiques

Variable Valor mig anual

Precipitació total acumulada 604 l/m2

Temperatura mitjana 15,1 ºC
Mitjana de les temperatures màximes 24,6 ºC
Mitjana de les temperatures mínimes 7,08 ºC
Amplitud tèrmica diària 9,8 ºC
Font: Estudi del Medi Natural i del Paisatge Geogràfic de Figueres. Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la
Universitat de Girona

Espais inundables

El creixement de Figueres cap a cotes baixes, propers a cursos fluvials de caràcter torrencial on el
drenatge natural s’ha vist modificat pel mateix creixement urbanístic de la ciutat, fa que en moment
d’intenses precipitacions que ocasionen el desbordament d’aquests cursos fluvials, alguns espais de
la ciutat en resultin especialment afectats. D’altra banda, les infraestructures lineals amb un efecte
barrera al drenatge natural de l’aigua, provoquen en alguns indrets importants problemes
d’acumulació d’aigües pluvials.

Aquesta problemàtica es localitza especialment en quatre punts de la ciutat:

• El barri de la Marca de l’Ham, on la insuficient secció del rec del Malpàs provoca el seu
desbordament en moment de pluges intenses, inundant bona part del barri.

• La zona nord de Figueres (dins el terme de Vilabertran) on els talussos de la N-II han trencat el
sistema de drenatge de l’important xarxa de recs d’origen medieval fet que provoca
acumulacions d’aigua importants en moments de fortes precipitacions.

• El riu Manol a l’alçada de Palol de Vilatenim que pel seu traçat i la manca de neteja del llit del riu
als municipis veïns sovint pateix desbordaments en aquest punt.

• Tota la zona sud-est de Figueres, en l’ampli espai comprès entre la línia de ferrocarril, el riu
Manol i el riu Muga és la més problemàtica ja que l’eventual trencament del riu Manol té com a
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conseqüència que les aigües es dirigeixin cap a la part sud de la ciutat – afavorit pel fet de
tractar-se de terrenys situats a cotes més baixes – i inundant bona part dels barris que es
localitzen a banda i banda de la Ronda Sud. Un fet semblant passa amb la zona sud-oest vora la
N-II amb les aigües del rec Susanna.

2.3. El paper de Figueres com a centralitat comarcal

Tal com s’ha assenyalat en la descripció del l’entorn físic, la localització de la ciutat li confereix una
posició privilegiada. La importància de la ciutat de Figueres ve determinada per la quantitat de
funcions que en ella es concentren, cosa que ha fet que assumís un paper històric, administratiu,
industrial i comercial que la fa potencialment estructuradora i difusora en l'espai.

Així al voltant de la ciutat de Figueres s’articulen diferents àrees funcionals1 o, es pot dir també, una
àrea funcional amb tres graus d’intensitat o corones:

• Una àrea d’influència màxima, o pròpiament àrea funcional, àrea de centralitat o de mercat de
treball i que té un abast comarcal.

• Una àrea urbana extensa2, on es donen relacions molt més intenses de mobilitat laboral. Aquesta
àrea aplega 35 municipis i, amb Figueres, un total de població de 49.330 habitants (1996).

• Una àrea urbana compacta3, on també es produeixen relacions molt fortes de mobilitat i de
dotació de serveis. Aquesta àrea formada per 16 municipis a l’entorn de Figueres concentra, amb
la capital, una població total de 44.961 persones (1996).

El 1996 existeix una relació molt equilibrada entre el nombre de persones ocupades residents i llocs
de treball localitzats, tant a Figueres com al conjunt de l’àrea urbana. Es pot dir que és una àrea
molt autosuficient.

Dins d’aquest espai, en conjunt autosuficient, es donen importants contrastos. Ordis, Vilabertran,
Llers o Vilafant són els municipis amb un major dèficit de llocs de treball i, en general, un
percentatge més alt de població ocupada que treballa fora. Pel contrari, Vilamalla i Vila-sacra són
els municipis on el nombre de llocs de treball superen en més la població ocupada resident, és per
això que aquests es constitueixen també com a municipis atractors de mà d’obra, amb concentració
d’espais o polígons industrials, mentre en el primer cas desenvolupen més una funció residencial.

Tot i l’equilibri existeix un important moviment pendular d’anada i tornada del treball fora del municipi
comportament  que es reprodueix a la resta de municipis de l’àrea urbana i de la comarca. Entre
1986 i 1996 la població ocupada resident que treballa fora de Figueres passa del 21,8 % al 35,4 %.
Tot i això és el municipi de l’àrea urbana amb un percentatge de mobilitat més baix - la resta de
municipis de l’àrea estan al voltant del 50 % i alguns arriben al 70 % -. Ara bé, Figueres, degut al
seu pes poblacional dins el conjunt, és el municipi que en nombres absoluts més fluxos d’entrada i
sortida genera, 4.157 i 4.375  respectivament.

                                                
1 La mobilitat laboral quotidiana és, avui per avui, un dels paràmetres bàsics per entendre les noves estructures territorials i les
seves dinàmiques i a partir d’aquest la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona ha definit l'àrea
urbana de Figueres.
2 Municipis de Àrea Urbana Extensa: Albanyà, Avinyonet de Puigventós, Biure, Boadella d’Empordà, Borrassà, Cabanes, Cistella,
Darnius, el Far d’Empordà, Fortià, Garrigàs, Lladó, Llers, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Pont
de Molins, Pontós, Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel del Fluvià, Sant Mori, Santa
Llogaia d’Àlguema, Siurana, Terrades, Vilabertran, Vilafant, Vilajuïga, Vilamalla, Vilamaniscle i Vila-Sacra
3 Municipis de l’Àrea Urbana Compacta o Àrea Funcional de Figueres: Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Cabanes, el Far
d’Empordà, Fortià, Llers, Navata, Ordis, Peralada, Pont de Molins, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilafant, Vilamalla, Vilanant, Vila-
Sacra i Vilabertran.
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Àrea urbana extensa i àrea urbana compacta de Figueres

Font: L'Àrea Funcional de Figueres. Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona.

L'àrea urbana compacta de Figueres, evoluciona i consolida una tendència cap a la
complementarietat. La funció centralitzadora de Figueres comença a mostrar els signes d'un canvi
de funcionalitat en la dinamització de l'espai que l'envolta.

Diversos factors s'endevinen com les causes d'aquest principi de complementarietat: les noves
formes de producció (descentralització econòmica, producció flexible,...), i la millora de les
infraestructures i les vies de comunicació. Estem davant d’un territori que comença a funcionar com
a una unitat, donat que la dependència amb els municipis de l'àrea  es cada cop més recíproca,
malgrat que existeixin encara força trets de polarització del nucli de Figueres i aquest mantingui el
paper de centre.

Aquest canvi de funcionalitat es confirma al observar l'evolució de la població, la població ocupada
resident i els llocs de treball localitzats a l'àrea urbana intensa en el període 1986-1996. En relació a
la població Figueres, malgrat mantenir el caràcter centralitzador de l’àrea al aglutinar el major pes,
no creix tant com els municipis de la corona. De la mateixa manera, Figueres està desconcentrant
població ocupada resident i són els municipis de la corona els que mostren un major dinamisme.
Però és en els llocs de treball localitzats on es fan més evidents els signes d'un canvi de tendència
en la funcionalitat interna de l'àrea. Els municipis de la corona veuen augmentar de forma molt
important els seus llocs de treball, fet indicador de l'externalitat que es deriva del nucli central.

Tot i això Figueres continua concentrant el major volum de població, de població ocupada resident i
de llocs de treball dins l’àrea urbana intensa, donada la petita dimensió dels municipis de la corona.
Figueres continua exercint indiscutiblement el paper dinamitzador de l’àrea i la corona és receptora
de les seves externalitats.

En relació a l’especialització per sectors econòmics de Figueres i de la resta d’àrea urbana és dona
una concentració de llocs de treball en els serveis i una difusió dels llocs de treball industrials. Això
comporta que Figueres concentri aquelles activitats amb un major valor afegit i sentit de capitalitat.
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3. Aspectes de sostenibilitat ambiental

3.1. Territori

3.1.1. Resum de la situació actual

L’estructura urbana de la ciutat

Figueres és una ciutat amb una estructura urbana clàssica en el context de les ciutats madures
catalanes:

• un centre històric amb espais representatius i activitats de centralitat

• l’eixample suburbà cap el sud en procés de transformació

• les formacions modernes d'habitatge en formes poligonals

• els creixements d'activitats sobre els eixos de comunicació

És a dir, a Figueres trobem la diversitat de formes urbanes que han caracteritzat els processos de
creixement en el nostre context cultural i econòmic, des dels nuclis antics a les formacions més
modernes, passant pels eixamples més o menys suburbans, les diverses formes de ciutat jardí, o
els conjunts d’edificació oberta característics dels creixements dels anys seixanta i setanta del segle
XX.

Una ciutat amb un centre potent per l’efecte atractor dels equipaments i serveis que en ell s’hi
localitzen, activitats que tendeixen a estendre’s sobre els eixos de connexió amb el territori, i que es
complementen amb àrees de desenvolupament terciari i industrial.

La dinàmica urbana de Figueres

L'anàlisi que s’ha desenvolupat sobre els creixements recents de la ciutat i dels altres nuclis urbans
de l’entorn a partir de l’anàlisi dels fotoplànols disponibles permet llegir i ponderar les
característiques i evolució del sistema urbà de Figueres.

Els creixements residencials han seguit reforçant el creixement urbà cap a ponent de la ciutat, tant
des dels sectors corresponents al municipi de Figueres com als de Vilafant; s’han desplegat uns
sobre l’eix tradicional de connexió entre els dos nuclis, i altres, més al sud, sobre el camí de Santa
Llogaia. Al mateix temps, alguns creixements recents de Figueres s’han situat al nord de la ciutat,
reforçant el pes residencial d’aquest sector.

Fora d’aquest sistema urbà en creixement i consolidació de Figueres i Vilafant, destaquen els
creixements d’Avinyonet i de Peralada, en el primer cas amb un sector allunyat del nucli i situat
sobre la carretera d’Olot, limitant amb Navata, i en el segon cas amb creixements residencials
desvinculats del nucli tradicional i relacionats amb l’actuació del golf.

Pel que fa als creixements no residencials, en primer lloc destaquen els forts creixements en l’eix de
la carretera de Castelló i de Roses, fins arribar i superar el nus de la variant de la N-II, i en segon
lloc, els creixements del polígon industrial de Vilamalla, situat en l’inici de la variant i molt propers a
la sortida sud de l’autopista, i, al mateix temps, la formació d’un segon nucli més a llevant, entre el
ferrocarril i la carretera de l’Escala, limitant amb el municipi de El Far.
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Les respostes des del planejament urbanístic

En una visió general del planejament vigent a la comarca de l’Alt Empordà s’observa com els
potencials pel que fa a la superfície dels sectors residencials es situen a la ciutat de Figueres, en els
municipis de costa, sobretot a Roses-Cadaqués-Palau Savardera, L’Escala- Sant Pere Pescador i
Llançà i en l’interior a La Jonquera.

Pel que fa al nombre d’habitatges en sòl urbanitzable, el gran paquet es situa a Figueres i la seva
àrea urbana, amb proporcions també importants a El Far, Cabanes i Santa Llogaia, Vilafant i
Borrassà, equivalents a les de Llança o Roses.

Ara bé, si s’analitza on s’estan desplegant aquests sòls de manera efectiva a través del planejament
derivat i executiu, s’observa com es configura un esquema en T, on als municipis de costa s’hi
afegeix un eix que va de Navata a Castelló d’Empúries, passant per Avinyonet, Vilafant, Figueres i
Peralada; el que confirma que hi ha una dinàmica en marxa entre costa- interior a través de l’eix
Figueres-Roses. Naturalment, les ofertes són molt diverses, amb densitats altes a l’àrea urbana de
Figueres i baixes als municipis costaners i interiors, amb l’excepció de Roses i Llançà que plantegen
densitats intermèdies.

Pel que fa als sòls no residencials, s’observen les polaritats en el corredor nord-sud, amb La
Jonquera, Figueres-Vilamalla i Bàscara, mentre que en els municipis costaners destaquen Castelló
d’Empúries i L’Escala, i en menor mesura, Roses. Tots aquests municipis estan desplegant sectors
de sòl, amb l’excepció de Roses i la incorporació d’Avinyonet i Cadaqués.

Si ens situem en l’àmbit de l’àrea urbana de Figueres, on diversos municipis de l'entorn han revisat
recentment el seu planejament (Vilafant, El Far, Vilamalla, Llers, Vila-Sacra), es poden constatar dos
qüestions d’interès:

• la distribució dels usos del sòl apunta cap una certa especialització funcional dels àmbits en
l'entorn de Figueres: sectors residencials a Vilafant, Avinyonet i Peralada, i sectors industrials-
terciaris a Vilamalla, Sant Llogaia, Vila-sacra i Llers

• hi ha una manca d’articulació important dels creixements d’aquests municipis en relació a la
ciutat gran de referència, Figueres.

Per tots aquests factors, és decisiu impulsar un planejament director de l'àrea urbana de Figueres,
que hauria d’ésser complementari d'un altre referit a l'evolució i les necessitats de les ciutats
costaneres. Planejament director que incidís en dos aspectes cabdals de la ordenació urbana i
territorial: les infraestructures i el sòl no urbanitzable.

L'evolució de les grans infraestructures territorials incidirà en els pesos a escala comarcal i en
condicionants concrets per el desenvolupament de Figueres i els seus entorns més immediats; el
tractament del sòl no urbanitzable seria la peça clau pel sosteniment i potenciació del paisatge de
l’Empordà.

Espais d'oportunitat per a Figueres

La primera qüestió que es planteja és la requalificació i vertrebració de la ciutat existent, procés en
el que s’ha avançat de manera important però en el qual el planejament urbanístic pot seguir incidint
significativament. La ciutat existent és el resultat de la coexistència de formes urbanes ben
articulades entre sí amb altres més autònomes i aïllades, formant zones amb problemàtiques
homogènies (accessibilitat, equipaments i serveis, qualitat dels espais públics, habitatge) a les que
cal donar resposta i integrar en el conjunt de la ciutat.
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Ja s’ha assenyalat la important dinàmica interna de Figueres i la importància d’una adequada
estratègia urbanística en el tractament de la trama urbana consolidada (infraestructures, circulació i
aparcament, rehabilitació i millora d’edificis i habitatges, regulació dels usos) com a part per
assegurar la futura evolució positiva de la ciutat.

La intensitat dels futurs creixements, per tal d’assolir una dimensió suficient per a consolidar el rol de
Figueres en el context comarcal i regional és l’altra part fonamental del futur model urbà i territorial.
En aquest sentit, les opcions encara possibles en els diversos espais d’oportunitat dels que el
municipi encara disposa seran claus en la formulació d’aquest model.

Les infraestructures territorials

Des del Tractat dels Pirineus, Figueres ha esdevingut la ciutat-porta del país. Amb la nova frontera,
el camí de França per Figueres i la Jonquera es va imposar sobre el de la costa, i Figueres es va
convertir en la plaça forta que controlava l’entrada del país.

El pas del ferrocarril per l’Empordà, construït en el segle XIX  encara es va resoldre amb una traça
mixta; el primer tram des de Girona segueix el camí de l’interior fins a Figueres, i des d’aquesta
ciutat a França torna a buscar el pas fronterer per la costa.

Figueres, la nova capital de l’Alt Empordà, des d’aquell XVIII, en competència amb Castelló
d’Empúries i Peralada es relaciona amb els seus pobles amb una xarxa relativament homogènia,
que poc a poc es jerarquitza en forma d’estrella.

Les transformacions i canvis en aquest sistema de comunicacions, al llarg del segle XX, vénen
forçats per l’aparició de l’automòbil i l’augment continuat del trànsit rodat a través i cap a la costa.

• El primer es produeix amb la construcció de la variant de ponent i l’alliberament del nucli històric
del pas de la N-2.

• El segon, amb la construcció de l’autopista de peatge en el corredor de ponent de la ciutat, a
l’altra banda del Castell.

• El tercer, quasi al mateix temps que l’autopista, amb la construcció de la variant-barrera de
llevant per separar els trànsits urbans dels de pas i servir directament a la costa.

En vint anys, de la dècada dels cinquanta a la dels setanta, es construeixen les tres infrastructures
de pas de la ciutat.

A finals del segle XX, el sistema de comunicacions està esgotat i cal: augmentar i millorar la N-2
convertint-la en autovia; donar continuïtat a l’Eix Pirinenc (N-260) amb una variant per a Figueres;
resoldre els problemes de trànsit de la xarxa comarcal i, especialment, el colapse circulatori de la
carretera de Roses en els mesos d’estiu; i, a nivell ferroviari, eliminar la barrera urbana que forma el
ferrocarril en el centre de la ciutat.

A principis del segle XXI,  Figueres necessita: redefinir de nou la seva relació amb el ferrocarril, tant
respecte el TAV com amb el tren convencional;  repensar el paper territorial de la ciutat en una UE
sense fronteres; i resoldre els diversos problemes de mobilitat que han aparegut. La qüestió no és
ordenar trànsits i pensar en alternatives de pas, com ara passa, sinó oferir relacions per esdevenir
un node de comunicacions.
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• El primer lloc cal assegurar una estació del TAV a la ciutat.

• En segon lloc, interrelacionar i interconnectar la xarxa d’amplada europea (TAV)  amb la xarxa
convencional.

• En tercer lloc, oferir-se com un espai logístic i d’intercanvi de models de transport, amb
operacions com la del polígon industrial del Far-Vilamalla.

• En quart lloc, millorar els corredors de trànsit rodat de pas (variant N-2 i N-260) minimitzant el
seu impacte territorial, agrupant infrastructures i eliminant barreres.

• En cinquè lloc, afrontar les millores ressenyades en el Pacte per a les comunicacions dels
alcaldes de la comarca, i en especial la resolució dels problemes de la carretera de Roses.

En definitiva, Figueres ha d’oferir-se com un gran centre intermodal, on el valor de cada
infrastructures es multipliqui per la seva capacitat d’interrelacionar-se amb les altres.

Escenaris i alternatives d’infraestructures territorials

Avaluació dels avantatges i inconvenients de les alternatives plantejades per la variant de la N.II i
mesures correctores recomanables.

• Les tres alternatives presentades en el estudi informatiu són: una traça nova a l’est de la variant
actual, que s’anomena com a “super est”, el desdoblament de la variant actual i una tercera en el
corredor de l’autopista, que s’anomena “ponent”.

• En el quadre següent s’avaluen les qüestions territorials, ambientals i funcionals de cada solució i
les mesures correctores que caldria adoptar per a cada solució.

Avaluació alternatives N-II

Qüestions

FuncionalsAlternativa
Territorials Mediambien-

tals Trànsit de
pas

Trànsit a la
costa

Mesures
correctores

mínimes

Duplica la
barrera
territorial si es
manté, a més,
la variant actual

Augmenta la
longitud del
traçat i l’àmbit
d’afectació

Mescla el
trànsit de pas
amb el de la
costa

Millora el nivell
d’accessibilitat
a la costa

Super-est

Resol els
problemes de
perillositat de
l’actual traçat
gràcies a
l’augment del
nombre  de
carrils i la
construcció
d’una mitjana

Augmenta la
fragmentació
del territori

Allarga el
recorregut de la
infraestructura

Aproxima la via
als nuclis de la
costa

Per a reduir
l’efecte barrera i
la fragmentació
del territori hauria
de  desmuntar-se
la variant actual i
construir en
viaducte les parts
de la nova autovia
que afectin als
corredors
ecològics i a
àrees
paisatgístiques
sensibles

Font: Les Infraestructures Generals de Figueres. Universitat Politècnica de Barcelona.
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Avaluació alternatives N-II (cont.)

Qüestions

FuncionalsAlternativa
Territorials Mediambien-

tals Trànsit de
pas

Trànsit a la
costa

Mesures
correctores

mínimes

Consolida
l’efecte
barrera de la
variant actual

Augmenta la
zona afectada

Mescla el
trànsit de pas
amb el de la
costa

Manté
l’accessibilitat
actual

Actual variant

Resol els
problemes de
perillositat de
l‘actual traçat
gràcies a
l’augment del
nombre de
carrils i la
construcció
d’una mitjana

Manté l’actual
fragmentació
del territori

Manté les
distàncies
físiques i
temporals a la
costa

Per a  reduir
l’efecte barrera i
la fragmentació
del territori
hauria de
construir-se en
viaducte les
parts que
afecten als
corredors
ecològics i a
àrees
paisatgístiques
sensibles

Unifica en un
sol corredor
de pas a les
infraestructure
s més
importants:
LAV,
autopista i
autovia N-II

La suma
d’infraestructu
res en un sol
corredor
permet reduir
la banda
d’afectació

Prima el
trànsit de pas

Obliga a
reconsiderar
la connexió
de la N-II i
l’autopista
amb els nuclis
de la costa

Permet
eliminar
l’efecte
barrera de la
variant actual
i convertir-la
en una
avinguda
urbana, així
com
recuperar les
continuïtats
territorials i
paisatgístique
s del pla

Redueix el
nombre de
traces

Escurça el
recorregut de
la
infraestructura

Ponent

Permet
unificar una
part del traçat
amb la variant
de la N-260

Facilita les
interconnexio
ns amb les
grans
infraestructure
s del corredor
de ponent

Per a minimitzar
l’impacte
paisatgístic i
ecològic del nou
corredor hauria
de plantejar-se
solucions
tècniques de
traçat semblants
a les aplicades a
la LAV (falsos
túnels)
Per a resoldre
l’accés a la
costa,
especialment a
Roses, podria
aprofitar-se la
variant de la N-
260 prevista, i
completar el nus
d’entrada de
l’autopista situat
al nord de la
ciutat de
Figueres

Font: Les Infraestructures Generals de Figueres. Universitat Politècnica de Barcelona.
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Avaluació dels avantatges i inconvenients del corredor per la variant de la N.260 i mesures
correctores recomanables.

• L’estudi informatiu formula un corredor per ponent i pel nord de la ciutat fins a connectar amb la
N-260, que s’anuncia com a nord-oest, i un segon més inconcret pel sud, que s’anomena “sud”,
que podria connectar amb la N-260 per la variant actual o per la que en el punt anterior es
defineix com la variant “Super est”.

• En el quadre següent s’avaluen les qüestions territorials, ambientals i funcionals de cada solució.

Avaluació alternatives N-260

Qüestions
Alternativa

Territorials Mediambientals Funcionals

Mesures
correctores

mínimes

Unifica en un sol
corredor de pas la
traça de ponent
conjuntament amb
l'autopista, N-2
solució ponent i TAV

La suma
d'infraestructures en
un sol corredor
permet reduir la
banda d'afectació

Podria servir, en part,
de via de
circumval·lació a
ponent i nord de la
ciutat

Coincideix o pot
substituir la traça
nord de l'actual
variant

Redueix el nombre
de traces

Nord-oest

Podria acompanyar a
la nova traça del tren
convencional si
s'opta per una única
estació a ponent per
el TAV i RENFE, que
seguís la carretera
fins a trobar la línia
fèrria que va a
Portbou

Podria evitar-se una
part del recorregut si
es fa coincidir amb la
variant de la N-2
solució ponent

Podria servir d'accés
des de la sortida
Figueres nord de
l'autopista a la
carretera de Roses si
es connecta amb la
variant de Vilasacra

Per a  minimitzar
l'impacte
paisatgístic i
ecològic del nou
corredor hauria de
plantejar-se
solucions
tècniques de
traçat semblants a
les aplicades a la
LAV

Sud Solament és viable si
s'opta pel
desdoblament de la
N-2 o la variant
"Super est" d'aquesta

Obre una altra traça
viària al sud de la
ciutat

Té les virtuts i els
defectes de les
variants de la N-2
amb les quals
connectaria

Veure quadre
sobre les variants
de la N-2

Font: Les Infraestructures Generals de Figueres. Universitat Politècnica de Barcelona.

Avaluació dels avantatges i inconvenients de les alternatives plantejades per la posició de l’estació
del TAV i el ferrocarril convencional.

• Un cop aprovada la traça definitiva del TAV, les alternatives per l’estació del TAV es redueixen a
dues: la estació a ponent, en el PAET, o l’estació en el centre, en l’actual emplaçament en una
antena en cul de sac.

• En el quadres següents es relacionen els interrogants que planteja cada solució a nivell
ferroviari, intermodalitat i interconnexió i espai per desenvolupar les instal·lacions pròpies de
cada estació i s’avalua accessibilitat urbana i territorial, possibilitat de desenvolupament urbà i
relació amb altres elements de la estructura urbana.
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Avaluació ferroviària alternatives estació

Característiques
bàsiques de cada línia

Intermodalitat amb
carreteres

Alternativa Línia
troncal

aprovada

Antena
de la

solució
central

N-II
po-
nent

Auto
pista

N-
260

Interconnexió
TAV - RENFE

Mesures
correctores

mínimes

18
internacio-
nals (amb
capacitat
per a 40)
amb
parada
opcional

directa directa directa Directa, amb
possibilitats
d'incorporar un
mecanisme de canvi
d'amplada de via

Suficient per a
una instal·lació
bàsica

Ponent

11
regionals
amb
possibilitats
de
connectar
amb el sud
de França

Possibilitat de
connectar la línia de
Portbou directament
si i els trens
francesos si es posa
una línia d'amplada
internacional

Limitada per a
una instal·lació
que vulgui
incorporar un
intercanviador i
tots els serveis
d'una estació
de capçalera

Central 18
internacio-
nals (amb
capacitat
per a 40)
sense
parada si el
PAET no
es
converteix
en una
segona
estació

11
regionals,
amb
dificultats
per
connectar
directament
amb el sud
de França

no no no Indirecta, a través de
l'antena

Solament
permet la
instal·lació de
les vies de
l'antena i les
de RENFE

Font: Les Infraestructures Generals de Figueres. Universitat Politècnica de Barcelona.
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Avaluació urbanística alternatives estació

Accessibilitat Implantació urbana

Alternativa
Territorial Urbana Remodelació

urbana

Nous
desenvolupam

ents
Bona a través de la
N-2 solució ponent,
N-260 solució nord i
l'autopista

L'accessibilitat des
del centre hauria de
formular-se com un
accés urbà més que
com una via de
trànsit a l'estació

Planteja la necessitat
de redissenyar i
millorar l'eix urbà de
ponent, des de la
plaça del Sol al barri
del Colobret

Possibilitats
limitades de
desenvolupament
d'una àrea de
centralitat a cavall
entre els
municipis de
Figueres i Vilafant

Regular amb les vies
comarcals; caldria
connectar la
carretera de Roses
amb la N-260 i la
resta carreteres amb
una via de
circumval·lació
d'accés directe

Insuficient,
necessitaria una via
de circumval·lació
d'accés directe

Introdueix un element
dinamitzador a una
zona urbana en
dificultats per a
consolidar-se

Possibilitats de
relacionar el
desenvolupament
amb el futur del
Castell

Ponent

Obre la possibilitat
d'un accés directe al
Castell des de
l'estació

Permet recuperar
l'estació actual i
eliminar totalment la
barrera ferroviària en
el centre de la ciutat

Indirecte i insuficient;
caldria mantenir la
variant actual i
construir un nus en la
carretera del Far  on
connectar una nova
variant de Vilasacra i
Vilatenim pel sud

L'accessibilitat des
del centre molt
limitada a través de
la carretera de Roses

Manté l'actual relació
amb la ciutat, amb
una millora
qualitativa gràcies al
soterrament de
l'estació

Els nous
desenvolupament
s s'haurien de
formular
remodelant espais
obsolets i
solament una part
petita podria
desenvolupar-se
sobre terreny
desocupat

Central

De la resta de la
ciutat s'accediria a
través de la xarxa
urbana i les vies
laterals de la trinxera
del ferrocarril

Es substitueix el pas
del tren en superfície
per una trinxera que
perpetua l'efecte
barrera, excepte si la
ciutat assumeix el
cost de cobrir-la

Font: Les Infraestructures Generals de Figueres. Universitat Politècnica de Barcelona.

Figueres i la seva àrea funcional: les relacions amb Vilafant i Vilamalla

És cert que de les dades que permeten analitzar les interrelacions entre els nuclis urbans, com per
exemple les de mobilitat obligada, porten a parlar d’una àrea urbana molt més àmplia, fins a catorze
municipis en l’entorn immediat de Figueres, però del registre dels creixements físics se’n desprèn
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que les relacions importants de Figueres són amb el municipi de Vilafant pel que fa als creixements
residencials, i amb Vilamalla amb els industrials, mentre que només amb alguns municipis, de
manera puntual (Avinyonet, Peralada, i més recentment Navata), s’han posat en marxa actuacions
urbanístiques de creixement que poden entrar en relació amb les dinàmiques pròpies de Figueres.

Aquest anàlisi permet comprendre les dimensions físiques de les interrelacions funcionals que es
produeixen en l'àrea urbana de Figueres, però no acaba de donar la llum necessària per interpretar
correctament  les interrelacions que s’estan produint si no s’amplia la visió a escala comarcal,
incorporant les dinàmiques dels municipis costaners.

Observant les dades a nivell comarcal, els parcs d’habitatges significatius es situaven l’any 1991
(data del darrer cens) a Figueres (14.414 habitatges, 15.402 si incloem Vilafant), Roses-Castelló
d’Empúries (29.987 habitatges) i L’Escala (11.106 habitatges).

Naturalment, cal tenir en compta que aquests parcs d’habitatges són molt diferents en els municipis
costaners respecte els nuclis interiors com Figueres, perquè les segones residències són molt més
importants (87% a Roses, Castelló i L’Escala davant el 25% a Figueres)

En el període 1991-2000, les dades publicades pel Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Girona mostren que la producció d’habitatge nou ha mantingut aquestes jerarquies. Figueres i
Vilafant han construït una mitjana de 320 habitatges/any (271 a Figueres), amb un increment l’any
2001 fins a 551 habitatges acabats, dels quals corresponen 497 a Figueres, una xifra no registrada
els darrers 20 anys. El conjunt de municipis de Roses i Castelló d’Empúries han construït una mitja
de 305 habitatges/any, però també l’any 2001 han més que doblat aquesta xifra, amb 772
habitatges acabats entre els dos municipis. Finalment, a L’Escala la mitjana ha estat de 123
habitatges/any, amb 200 habitatges acabats l’any 2001. Aquests municipis suposen més de 2/3
(exactament el 67,6%) del total comarcal.

Aquestes dades situen el conjunt Figueres-Vilafant com una de les polaritats a la comarca pel que fa
als parcs d’habitatges, encara que no sigui el més gran quantitativament ja que Roses-Castelló
quasi el doblen. Figueres-Vilanfant és el parc més important en relació a la primera residència, i en
qualsevol cas, estan en una dinàmica progressiva d’interrelació entre ells derivat de les millores en
les comunicacions i en les ofertes complementaries d’habitatge que els municipis costaners
ofereixen, i que s’està estenent també als municipis intermedis.

Situats en aquest context, cal fer una darrera reflexió sobre Figueres a partir del encreuament de les
dades de població i les d’habitatge. Per una banda, es constata que la xifra de construcció
d'habitatges anteriorment indicada és superior a la de la formació de llars, i per l’altra que això passa
sense un desplegament significatiu de sòl urbanitzable del municipi. Aquestes dades indiquen dues
qüestions importants a retenir:

• Si la xifra de nous habitatges és sensiblement superior a la xifra de creixement de les llars, això
vol dir que s’està produint un buidat progressiu de l'estoc existent, perquè part dels nous
habitatges són ocupats no per nuclis de nova formació sinó per nuclis que es desplacen dins de
la ciutat, que deixa buits en el còmput global habitatges de l’estoc existent.

• Si la intensitat del creixement del parc d’habitatges és molt superior al desplegament de nou sòl
per usos residencials, això ens està indicant que està sent més important la transformació interna
de la ciutat que l’extensió urbana
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3.1.2. Elements significatius de la diagnosi

Una posició geoestratègica que li confereix un paper central

La ciutat es caracteritza per la seva localització d’enllaç entre dos sistemes urbans: Perpinyà –
Montpellier i Girona – Barcelona el que li comporta una posició estratègica dins el corredor del
Mediterrani amb funcions de nus de comunicacions i d’intercanviador modal amb un potencial de
desenvolupament com a plataforma logística i espais per al comerç internacional.

Una estructura urbana madura i de ciutat continua

La ciutat de Figueres es caracteritza per disposar d’una estructura madura amb importants fluxos
interns i externs que poden desequilibrar el sistema.

Disposa d’un estoc residencial i un mercat immobiliari amb problemes d’autoconvenciment sobre el
model que despleguen el que té com a conseqüència un planejament urbanístic poc desenvolupat
tant per la manca d’operadors privats compromesos com per una iniciativa institucional poc
important.

Necessitat de revitalització del nucli antic

El nucli antic és el sector de la ciutat que globalment mostra uns indicis més acusats de degradació
urbanística i arquitectònica. Així mateix, perd protagonisme en la vida de la ciutat deixant al barri
antic com a zona marginal. A més és una zona especialment problemàtica a nivell de mobilitat, per
l’estretor i d’incompatibilitat entre l’espai que necessiten els vianants i el que consumeix el vehicle.
Las actuacions de revitalització d’aquest sector de la ciutat han de tenir un espai propi en la revisió
que es faci del Pla General, proposant intervenir tant des de l’àmbit públic com privat, sobre
l’edificació i l’espai públic. Una bona part de les actuacions a realitzar per la revitalització del nucli
antic es vinculen a aspectes de mobilitat, que tindran una funció clau en el procés. Algunes
intervencions de millora ja han estat iniciades però cal continuar incidint en la rehabilitació i
revitalització del centre de la ciutat.

Aquesta revitalització s’hauria d’estendre també a tot l’eixample que és probablement l’espai que
actualment s’està degradant i buidant més ràpidament.

Necessitat d’optar pel teixit urbà compacte

De cara a la revisió del planejament urbanístic vigent Figueres ha d’establir, amb convicció, que la
creació de nous espais urbans respongui a uns criteris ben definits i que tendeixi més a recosir, a
relligar i a unificar allò existent que no ha crear nous nuclis. És a dir, ha d’optar per un model de
teixit urbà compacte i no per un creixement difús i en forma de taca d’oli. Això va lligat de forma
evident amb el fet de que si el creixement que es produeix es fa de forma difusa s’està posant en
perill el medi no urbanitzat que envolta a Figueres. Per tant, els principals afectats serien els espais
agrícoles. Tot el que es fragmenta s’acaba farcint i omplint. Quants més nuclis aïllats apareguin,
siguin residencials o industrials, més es desestructurarà l’espai agrari i més sòl entrarà en
expectativa. El procés de suburbanització és la principal amenaça dels espais lliures. De fet el pla
urbanístic vigent ja manifesta la seva voluntat de no estimular la suburbanització.

El creixement urbanístic de Figueres ha de fer-se en zones on la urbanització estigui, almenys, mig
consolidada. Un cas clar serien els sectors residencials situats entre Figueres i Vilafant, vers al
sudoest. Entre mig han quedat zones intersticials buides i que ja han perdut la seva vocació
agrícola. Han esdevingut erms abandonats. Per tant, la seva consolidació no suposaria perdre “nou
territori” a aquests espais lliures. Un altre possible sector seria el dels “Cendrassos”, al nord de la
ciutat o al voltant d’àrees com la Marca de l’Ham.



Agenda 21 de Figueres. Document de diagnosi municipal municipal 21

Paral·lelament, caldria acotar el creixement de la ciutat a sectors que, ja a hores d’ara, tenen els
seus límits ben definits. Per exemple, al nord de la ciutat (sector comprès entre la N-II antiga i la
seva variant) o vers el sud-est, al sud de la carretera que va des de Figueres al Far.

Figueres, immersa en una triple dinàmica urbana

L'anàlisi dels creixements recents de la ciutat i dels altres nuclis urbans de l’entorn permeten
considerar que Figueres està immensa en una dinàmica urbana caracteritzada per:

• Les transformacions urbanes internes derivades de la mobilitat interna de la població pel que fa a
la residència i dels moviments migratoris (arribades i sortides),

• El procés de vertebració urbana residencial a ponent amb els creixements de Vilafant i

• La recomposició de polaritats comarcals amb els municipis costaners pel que fa a les ofertes
residencials i amb Vilamalla pel que fa als sectors d’activitat.

Espais d’oportunitat per articular l’espai urbà i integrar la ciutat en el seu territori

Aquests espais d’oportunitat són: l’eix nord, l’eix de llevant, l’entorn de l’actual estació, l’eix sud i la
franja de ponent. Les estratègies urbanístiques per a cada àrea haurien de basar-se en les
especificitats de cada sector i les seves possibilitats:

• A l'eix nord, caldria resoldre l’articulació dels usos terciaris i de serveis al voltant de l'antiga traça
de la N-II i la relació d’aquests amb el futur del Castell de Sant Ferran, i, al mateix temps,
preservar els espais agrícoles al nord de la ciutat fins la traça de la variant de la N-II

• A l'eix de llevant, caldria reestructurar totalment el pas de la variant de la N-II: desmuntar l'actual
nus, desplaçant-lo més al nord, si ha d’enllaçar amb la variant de l’eix pirinenc i la perllongació de
la recent variant de Vila-sacra, o cap al sud fins al nus previst en el planejament de El Far, amb
un nou traçat fins la variant de Vila-Sacra pel sud del Manol. Aquest desplaçament del nus de la
N-II hauria de permetre el pas en viaducte de la variant des del Manol fins la N-260; i la
vertebració real d'un eix urbà i territorial de caràcter terciari en direcció a Castelló i Roses.

• Als entorns de l’estació caldria una renovació, inclosa aquesta instal·lació, especialment si
aquesta canvia de posició urbana, configurant una nova polaritat que vertebri el centre amb l'eix
de llevant actual i, en el futur, fins al nus d’El Far.

• A l'eix sud, caldria articular els usos al voltant de l'antiga N-II fins als sectors industrials i terciaris
de Vilamalla, i al mateix temps preservar els espais agrícoles fins al Manol i la variant

• A la franja de ponent, caldria vertebrar els creixements residencials a l'entorn d'un nou eix urbà
connectat amb l'antiga N-II; i l’establiment de relacions urbanes transversals amb els creixements
actuals i futurs de Vilafant.

Necessitat d’aprofitar la reestructuració de les grans infraestructures

La consolidació de dues opcions decisives per a la ciutat i el seu territori com son la definició del
corredor de ponent per a les grans infraestructures viàries i la construcció de l’estació del TAV  han
de permetre a la ciutat millorar la seva integració en el territori, rehabilitat i millorar les àrees urbanes
així com dinamitzar i multiplicar les capacitat de la ciutat i del territori.

S’ha d’aprofitar per transformar l’actual ciutat-cruïlla en un node de comunicacions i minimitzar
l’efecte barrera actual de les grans infraestructures tot integrant-les en el paisatge agrícola.
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Necessitat de planejament urbanístic de caràcter supramunicipal

L’especialització funcional que s’està produint en els municipis de l’Àrea Urbana de Figueres així
com els problemes que s’han detectat de manca d’integració i coordinació entre aquests municipis
que té com a principal conseqüència la manca d’articulació dels creixements d’aquests municipis en
relació a la ciutat gran de referència, Figueres, i fan que sigui necessari plantejar el impuls d’un
planejament coordinat a tota l’àrea urbana, es a dir, la realització d’un Pla Director de l’Àrea Urbana
de Figueres.

Aquest Pla Director ha de servir per resoldre els dèficits comarcals d’infraestructures, coordinar
actuacions urbanístiques, ordenar de forma conjunta el medi natural i el paisatge i resoldre les
qüestions comarcals de forma cooperativa i programàtica.

3.1.3. Diagnosi estratègica

Territori

ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR

• La localització geoestratègica de Figueres
és un dels principals elements d’oportunitat
per a la ciutat.

• La ciutat de Figueres és capçalera d’una
àrea urbana definida per tres corones
urbanes: l’àrea urbana intensa, l’extensa i la
comarca.

• La ciutat disposa d’uns espais d’oportunitat
en els sectors de sòl urbà no desenvolupats
de l’entorn de la ciutat.

• La reestructuració ferroviària prevista així
com de les grans vies de pas són una
oportunitat per passar de ser un
encreuament de pas a un nus de
comunicacions a nivell regional i un
intercanviador entre la ciutat i els seus
territoris

• Figueres és una ciutat amb problemes de
rehabilitació i millora del centre i de
disgregació i dispersió de la perifèria.

• Les infraestructures tant viàries com
ferroviàries actuals constitueixen barreres
que dificulten la cohesió i comunicació entre
barris.

• L’especialització funcional que es dóna a
l’àrea urbana de Figueres ha de comportar
necessàriament una millora en la integració
i coordinació entre els municipis que la
conformen.

3.1.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

A l’enquesta de percepció ciutadana es va demanar la valoració que feien els figuerencs i
figuerenques en relació a l’estat del casc històric essent la valoració positiva, prop d’un 70 per cent
de les respostes el van valorar com a molt bé o força bé.

• Estat casc històric

6,8% 26,2% 58,0% 6,8%

2,1%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC
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Els grups de treball

Els principals punts forts relatius a la trama urbana i el centre que van sorgir en els grups de treball
es poden res umir en:

• Importància del centre històric com a actiu,

• Importància de l’activitat comercial que es desenvolupa al centre,

• Paper del centre com a punt de trobada de tota la ciutat,

• En general ha millorat en certs aspectes l’espai públic així com l’estat de l’edificació.

Per contra, els aspectes a millorar es centren en els elements i apreciacions següents:

• S’ha donat un empitjorament de la qualitat de vida al centre, tan pel que fa als aspectes
residencials com de relació humana,

• Manca transport públic,

• Cal millorar l’accessibilitat per a vianants i l’aparcament,

• Manca de punts d’interès, que li donin més vida a partir de les 20h.,

• La millora de l’atracció del centre ha comportat problemes mediambientals,

• Cal equilibrar la ciutat i per tant crear noves zones de centralitat (altres centres a la ciutat).

Pel que fa a les opinions dels experts que van participar en els pannells van indicar alguns elements
clau pel que fa a la rehabilitació i millora de la imatge de la ciutat, entre els que cal destacar:

• Urgència de mesures de rehabilitació fent incidència en la protecció dels patis interiors d’illa i en
mesures per facilitar la utilització conjunta de escales de veïns.

• Recuperar la qualitat d’ús (o de vida de la ciutat). Evitar la potencial degradació del centre.

• Recuperació d’espais per a la vida social.

• Potenciació de Figueres cultural i verda.
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3.2. Sistemes naturals i paisatge

3.2.1. Resum de la situació actual

El paisatge vegetal

El paisatge vegetal de Figueres es configura a partir de les dues unitats territorials abans
esmentades: els turons marginals  de la zona nord-oest i la zona de la plana agrícola de la vessant
est que conté corrents d’aigua que possibiliten l’existència de la vegetació de ribera.

Pel que fa als turons marginals la vegetació potencial és l’alzinar amb marfull, d’acord amb el clima
mediterrani subhumit de la major part de la comarca. En aquesta zona però, l’alzinar es troba força
degradat a causa de la tala i la substitució per conreus de vinyes i oliveres. Només hi ha retalls de
bosc en aquelles zones més abruptes i de sòl més magre on no s’hi ha pogut desenvolupar el
conreu. En aquests indrets s’hi troben alzines, pi blanc, i brolles sòls calcaris com garric, romaní i
bruc d’hivern. L’abandonament en els darrers anys de zones de conreu ha permès una
recolonització vegetal amb la successió de diferents estadis de vegetació  fins a desenvolupar la
comunitat més madura i adaptada a les condicions ambientals actuals. Així, en els conreus
abandonats més recentment hi predomina el llistonar (prats secs mediterranis on el llistó és l’herba
dominant). En espais on l’abandó agrari es va produir fa més temps hi dominen les brolles de
romaní i bruc d’hivern. En alguns punts s’hi troba la garriga, una comunitat densa i atapeïda on el
garric és l’arbust dominant.  En altres s’hi troben mosaics de brolles, garrigues i fragments de bosc
d’alzina.

En relació a la plana agrícola, cal destacar que la vegetació natural ha desaparegut i només es
manté en estrets riberals que ressegueixen els cursos d’aigua i en els marges i límits de les
parcel·les de conreu. A la plana agrícola cal fer esment a les vores dels recs i canals colonitzats per
comunitats herbàcies pròpies del sòls humits on s’hi pot trobar alguna espècie de ribera com la
salicària. En general els marges de conreu són gairebé inexistents donat el poc desnivell entre
parcel·les. En els talussos existents s’hi pot trobar vegetació de ribera arbustiva i arbòria com el
freixe i l’om. Com a element característic i distintiu del paisatge de la plana empordanesa cal fer
esment a les alineacions de xiprers que delimiten parcel·les i actuen com a paravent enfront la
tramuntana. Finalment, a la plana hi destaca algun tram de vegetació de ribera especialment als
cursos dels rius Manol i Muga. Malgrat l’existència de condicions favorables al seu
desenvolupament, gràcies a un nivell freàtic a molt poca profunditat, la vegetació de ribera es troba
molt fragmentada i alterada a causa de les intervencions humanes. El cas més clar de discontinuïtat
del bosc de ribera és el riu Manol, on la vegetació de ribera al terme de Figueres només és present
en el tram dels meandres de l’entrada al municipi a l’est del Pont del Príncep i en el tram més proper
a Vilatenim i Palol de Vilatenim. En els trams ben constituïts s’hi pot observar la presència de
gairebé totes les comunitats d’arbres de ribera de l’àmbit mediterrà. S’hi troben salzedes de sarga,
gatelledes, vernedes, alberedes amb pollancres i freixes. En alguns trams de la Muga també hi ha
plantacions de plàtans i de pollancres. En el tram de Manol que separa Figueres i el Far d’Empordà
la vegetació de ribera és gairebé inexistent. En aquest tram el riu té una amplada considerable (al
voltant dels 50 metres) i sobre els dipòsits de sorres i graves hi creixen colònies de tamarius que
denoten un cert contingut de sals en l’aigua del riu.

El bosc de ribera amb força continuïtat és present a la Ribera de Figueres en el tram entre
Vilabertran i la Muga.

Les unitats de paisatge de Figueres

D’acord amb la definició que assimila el paisatge geogràfic amb un sector de la superfície terrestre
que es caracteritza i s’individualitza de la resta del territori per la possessió d’una relativa uniformitat
fisiogràfica o morfològica, així com per una particular combinació i disposició dels usos i les cobertes
del sòl; s’ha arribat a diferenciar, en l’àmbit del terme municipal de Figueres, cinc unitats
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paisatgístiques: les Garrigues, els turons de Vilafant, la plana agrícola nord,  la plana agrícola sud i
la plana agrícola de Vilatenim.

• Les Garrigues.

Les Garrigues es corresponen amb el sector de relleu trencat, modelat sobre materials calcaris i
gresos, que s’estén a l’oest de la ciutat de Figueres. És un espai caracteritzat pel predomini de les
cobertes del sòl de tipus forestal, bàsicament garrigues, brolles i fragments de pinedes i alzinars,
que són el resultat, en bona part, de l’abandonament d’antics conreus de vinya i olivera. La
recuperació de la vegetació natural en aquest sector permet contemplar-lo com l’extrem oriental del
gran espai natural, dominat pels boscos d’alzines i suros, que des de les muntanyes de l’Alta
Garrotxa penetra i s’estén pel sector de ponent de l’Alt Empordà per mitjà del conjunt de serres
(serra de l’Estela, serra Pelada, serra de l’Illa) que davallen fins la plana. Destaca per la presència
d’alguns conreus i de murs i barraques de pedra seca ben integrats en el paisatge. Aquest espai
s’ha de considerar un dels nusos principals de la xarxa ecològica comarcal i constitueix l’únic espai
del municipi amb vegetació natural.

• Els Turons de Vilafant.

La unitat Turons de Vilafant s’estén entre els nuclis de Vilafant, Figueres i Santa Llogaia d’Àlguema i
es correspon amb un sector de baixes carenes suaument ondulades on predomina l’ús agrícola:
camps de cereals delimitats per fileres d’oliveres i també oliverars, que proporcionen una marcada
personalitat des d’un punt de vista paisatgístic. És de destacar la presència de boscos de ribera ben
constituïts a les ribes del Manol. És una unitat que progressivament està canviant la seva
configuració a causa de l’expansió de l’espai urbanitzat dins el municipi de Vilafant, per una banda, i
de l’abandonament de conreus, per l’altra.

• La Plana Agrícola Nord

La unitat plana agrícola nord s’estén, bàsicament, entre el traçat de la N-II, la variant de Figueres i la
part nord del nucli urbà de Figueres. Es correspon amb un sector de morfologia planera modelat en
els materials sedimentaris al·luvials constitutius de la plana que ocupa el centre de la comarca. Es
caracteritza per un ús agrícola amb conreus de regadiu separats en alguns casos per tanques de
xiprers que constitueixen un dels elements característics del paisatge visual del sector.

• La Plana Agrícola Sud

La unitat plana agrícola sud presenta les mateixes característiques morfològiques i d’usos del sòl
que l’anterior i en realitat constituirien una mateixa unitat sinó fos per la presència de la
discontinuïtat que suposa l’espai urbanitzat que envolta l’eix viari de la carretera Figueres-Roses.
Aquesta unitat de paisatge es veu afectada per l’existència de diferents sorreres, dins el terme del
Far d’Empordà, a la vora dreta del Manol, i per la presència d’instal·lacions industrials aïllades en el
sector proper a la N-II que fragmenten i degraden la qualitat paisatgística de la unitat.

• La Plana Agrícola de Vilatenim

La darrera unitat diferenciada s’estén a l’oest de la variant de Figueres, fins a l’extrem del terme
municipal. És una unitat de morfologia planera i d’ús del sòl agrícola, a l’igual que les dues anteriors.
L’element diferenciador és la presència de la vegetació arbòria i arbustiva que creix als marges dels
recs que separen les parcel·les de conreu, la qual teixeix una densa xarxa de connectors biològics a
escala local, a més de dotar a la unitat d’una alta qualitat paisatgística des del punt de vista visual.
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La xarxa ecològica i paisatgística

Els espais naturals de Figueres a més de tenir un interès a partir de la seva vàlua natural i
paisatgística, també desenvolupen una funció de connectivitat biològica d’àmbit comarcal/regional.
Lluny de concebre’ls des d’un punt de vista isolats, aquests espais s’interrelacionen i prenen sentit
en relació a la resta d’espais naturals de la comarca.

Així, la Muga i el Manol, pel fet de tractar-se dels dos principals corrents fluvials que creuen la
comarca, formen part del grup de connectors de primer nivell dins la jerarquia que es pot establir en
la xarxa de connexions biològiques d’escala comarcal.

La vegetació de ribera  d’ambdós cursos fluvials actua, allà on està ben constituïda, amb funcions
pròpies de connectors que disminueixen en els trams on desapareix. D’aquesta manera la
preservació de la vegetació de ribera i la seva regeneració en aquells punts on està malmesa és un
dels aspectes principals des de la perspectiva de la millora de la connectivitat biològica a nivell
comarcal. El tram prioritari d’actuació és la zona on el Manol fa de límit entre Figueres i el Far
d’Empordà.

A la plana agrícola la funció de connexió biològica la realitzen les sèquies i els canals on les
comunitats herbàcies i arbustives permeten oferir refugi a petits moixons, rèptils, amfibis i
micromamífers, i també els marges de conreu i tanques de vegetació on la vegetació constitueix
l’hàbitat de diverses espècies animals.

A l’oest de Figueres, els turons calcaris constitueixen l’espai natural més proper i important de
Figueres. Per la seva extensió i pel predomini de la vegetació espontània s’ha de considerar un dels
nusos de la xarxa ecològica de l’àrea urbana de Figueres. Representen l’inici dels contraforts que
culminen a els serres de l’Estela i de Santa Magdalena i la connexió amb la serralada de les
Salines-Bassegoda. En aquest espai és important garantir la continuïtat de tot l’espai per tal de
facilitar la ràpida recuperació dels ecosistemes que han estat sotmesos a una pertorbació severa
(incendis, abandonament de conreus, tales). Cal procurar preservar l’espai d’aquells usos i activitats
que contribueixin a la fragmentació i debilitament dels espais de vegetació espontània. En aquest
sentit, caldria limitar la proliferació de pedreres (actualment n’hi ha 5).

Des del punt de vista paisatgístic, cal destacar la singularitat de les planes agrícoles de Figueres
que s’integren de ple en el paisatge agrícola del conjunt de la plana empordanesa i que
constitueixen un nexe territorial amb l’Empordà que reflecteix una manera d’aprofitament agrícola
d’una tradició secular.

3.2.2. Elements significatius de la diagnosi

Existència a Figueres d’espais d’interès natural i paisatgístic que cal preservar.

A Figueres, i malgrat una certa percepció que el territori municipal no disposa d’elements natural
remarcables, hi ha tota una sèrie d’espais i elements d’un notable interès natural i paisatgístic
intrínsec i elements d’interès des del punt de vista de la connexió biològica entre espais d’interès
natural d’àmbit comarcal. Els espais naturals figuerencs, tot i no ser d’una gran excepcionalitat (com
ho poden ser els Aiguamolls de l’Empordà  o el Parc Natural de Cap de Creus), tenen el seu valor
natural i realitzen la seva funció ecològica i, per tant, cal tenir-los en consideració i preservar-los per
tal que continuïn desenvolupant la seva funció.

El Manol: connector biològic d’abast comarcal

El riu Manol és un dels cursos fluvials més importants de la comarca. Des del seu naixement al peu
de la Mare de Déu del Mont fins a la seva desembocadura al riu Muga a l’alçada de Vilanova de la
Muga, el Manol desenvolupa una funció de connexió biològica d’àmbit comarcal. Malgrat el seu
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caràcter intermitent i la situació de degradació del bosc de ribera en alguns dels seus trams, el
Manol és un dels principals patrimonis naturals de Figueres i la comarca.

La zona agrícola: connexió natural amb la plana empordanesa

En el terme de Figueres, l’espai ver de majors dimensions són les àrees agrícoles que s’ubiquen a
l’est i sud-est del municipi.  Aquests espais agrícoles juguen un gran paper des del punt de vista
econòmic, però també social, cultural i paisatgístic. És un patrimoni que no es pot menystenir. Per la
seva manca d’elevacions i per una xarxa de camins densa, l’espai agrícola que envolta la ciutat s’ha
convertit en una zona molt agraïda per passejar, anar en bicicleta o córrer. Des del punt de vista
paisatgístic aquestes àrees agrícoles signifiquen la connexió de la ciutat amb la plana empordanesa.

El tossals marginals: una gran reserva natural del municipi

Les garrigues situades als tossals marginals, vers l’oest (sentit Llers i Avinyonet de Puigventós)
constitueixen un del espais naturals més rellevants de Figueres. Es tracta d’espais on els conreus
s’hi ha abandonat i encara s’hi troben restes d’aquesta antiga activitat com les parets i les barraques
de pedra seca que conformen elements propis del paisatge rural i que constitueixen un ric patrimoni
històric i paisatgístic.

Necessitat de planificar aquests espais

Els espais mencionats anteriorment constitueixen bona part del sòl no urbanitzable de Figueres. De
cares a qualsevol revisió del planejament que es vulgui fer en un futur, cal que aquests espais
passin també a ser objecte del planejament. Les àrees de sòl no urbanitzables no poden ser vistes
només com a reserva futura de sòl. La redacció d’un Pla Especial del sòl no urbanitzable pot ser una
bona eina de planificació.

Existència d’algunes singularitats paisatgístiques locals

En els espais agrícoles es mantenen algunes estructures físiques i paisatgístiques singulars. D’entre
aquestes cal destacar: 1) les parcel·les cerealístiques delimitades ( en alguns casos per fileres
d’oliveres) ubicades entre Vilafant i Figueres i entre Figueres i Avinyonet de Puigventós,2 ) Les
fileres de xipresos que delimiten parcel·les de conreu i que desenvolupen una funció de paravent, 3)
Conreus delimitats per marges arbustius i arboris que desenvolupen una funció de corredors
ecològics i tenen un notable component estètic i paisatgístic.

L’impacte de les infraestructures sobre els espais naturals i paisatgístics

La situació geoestratègica de Figueres i la funció de node de comunicacions fa que les
infraestructures (viàries, ferroviàries, energètiques, etc.), exerceixin una forta pressió sobre el
territori i sigui un dels motius de transformació dels espais naturals. És per això que cal vetllar per
una correcte integració de les infraestructures en el territori.

Necessitat d’apostar pel creixement compacte de la trama urbana.

Per tal de preservar els espais d’interès natural i paisatgístic del municipi caldria apostar per un
creixement compacte i poc extensiu en territori. A partir del poc desenvolupament del planejament
vigent, la futura revisió del planejament ha de prioritzar el creixement dels espais no desenvolupats
encara, en detriment de l’ocupació de nous espais qualificats com a lliures.

D’altra banda, cal evitar que la implantació de noves infraestructures generin espais intermedis que
pugui propiciar nous creixements urbanístics deslligats de la trama urbana compacte i cohesionada.
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3.2.3. Diagnosi estratègica

Sistemes naturals i paisatge

ASPECTES POSITIUS PUNTS FEBLES - AMENACES

• Elevat potencial de la plana agrícola, tant
des del punt de vista paisatgístic i ecològic
com d’espai lúdic i de descongestió de la
ciutat.

• Els cursos fluvials de Figueres actuen com
a connectors entre els espais naturals de la
comarca.

• Tres unitats paisatgístiques: Manol i Muga,
turons calcaris i plana agrícola.

• Presència d’elements paisatgístics
singulars que cal preservar.

• Hi ha zones on la vegetació de ribera està
degradada i no compleix la seva funció de
connector biològic.

• Hi ha algunes activitats que es porten a
terme dins dels espais naturals de Figueres
que no es troben del tot regulades i
controlades.

• Les infraestructures fragmenten els espais
naturals fet que s’ha d’evitar en la mesura
del possible.

3.2.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

En general la valoració dels aspectes de l’entorn natural ha estat positiva, destacar però el
desconeixement que hi ha respecte al Riu Manol, en relació al qual un 25,5% de persones
enquestades no l’han valorat.

• Estat entorn natural

4,7% 21,8% 66,4% 1,6%

5,5%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

• Riu Manol

19,7% 36,8% 17,6% 0,3%

25,5%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

• Zones verdes, parcs i espais públics

10,8% 36,7% 49,9% 2,4%

0,3%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

D’altra banda a l’enquesta es va preguntar si es creia que al municipi de Figueres hi ha espais
naturals d’especial interès. Un 61,1% dels figuerencs consideren que no hi ha.
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• Espais d’interès

38,9% 61,1%

Si No

Preguntats els que responen afirmatiu per quins espais naturals del municipi considera d’especial
interès el més citat ha estat el Parc Bosc amb 104 persones que l’han citat, seguit amb diferencia
pel Castell de Sant Ferran (44 citacions) i el riu Manol (31).

Castell de Sant 
Ferran

Riu Manol

Entorns de Figueres

Jardins i places de 
Figueres

Altres

Parc Bosc104

7

10

31

44

5

Els grups de treball

Del debat sobre el medi ambient i el paisatge es van destacar com a element molt positiu
l’existència dins de la ciutat del Parc Bosc. Com a elements a millorar es van assenyalar la
necessitat de protegir les rieres, la xarxa de camins històrics així com el paisatge mosaic i el control
del creixement urbanístic.

Els experts van assenyalar que per tal d’avançar cap a  la sostenibilitat de Figueres en temes
relatius al paisatge cal una millor coordinació dels espais fronterers, un millor control de l’expansió
de les zones urbanitzades així com la potenciació i manteniment del verd urbà.
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3.3. Riscos ambientals

3.3.1. Resum de la situació actual

Riscos d’origen natural

El Pla d’Emergències per a Inundacions de Catalunya (INUNCAT) considera per a Figueres un risc
mitjà mentre que el Pla d’Emergències Municipal considera aquest risc baix. Tanmateix, les pluges
de l’11 d’abril del 2002 van demostrar que hi ha zones inundables per la qual cosa s’haurà de
promoure la revisió d’aquests plans.

Pel que fa al risc sísmic Figueres es troba inclòs dins la zona Z3 del Mapa de Zones sísmiques de
Catalunya el que comporta una intensitat relativament alta (danys moderats). Malgrat tot no hi ha
constància històrica de terratrèmols que hagin afectat al municipi.

Riscos d’origen antròpic

El territori que ocupa el municipi de Figueres és declarat de baix risc d’incendi al Pla de Protecció
d’Emergències Forestals (INFOCAT). Tanmateix el progressiu abandonament de conreus a
Figueres ha donat lloc a l’aparició de comunitats (llistonars, brolles i garriga), que per les seves
característiques fan que la proliferació de petits incendis es doni de manera periòdica.

Quant a infraestructures de protecció d’incendis forestals no hi ha cap punt de guaita que mantenir
dins el municipi. Pel que fa a punts d’aigua hi ha les basses de l’EDAR, i alguns hidrants de la xarxa
propers al contorn del casc urbà.

Pel que fa a la possible contaminació de sòls i aigües subterrànies degut a l’activitat ramadera que
es porta a terme a Figueres cal assenyalar que segons el Pla de Prevenció i Correcció de la
Contaminació per Nitrats a Catalunya, cap espai de Figueres no està actualment inclòs dintre les
zones vulnerables si bé s’està elaborant una nova revisió i ampliació d’aquestes zones.

Altres possibles riscos d’origen antròpic es troben associats a l’activitat industrial del municipi i al
transport de mercaderies perilloses.

En relació al risc de les activitats industrials no hi ha al municipi cap indústria amb obligació de
confeccionar un Pla d’Emergència Exterior.

El Pla d’Emergències per Accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera i
Ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) assigna a Figueres un risc mitjà.

El Pla d’Emergències Municipal

L’Ajuntament de Figueres disposa d’un Pla d’Emergències Municipal datat de 1999 amb una
actualització posterior l’any 2000. Aquest Pla identifica els següents riscos amb un índex superior o
igual a 6 (pel quals es recomana desenvolupar) o s’ha de fer (índex superior a 10) un manual
d’actuació específic:
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Pla d’emergències municipal

Descripció del fenomen Índex de risc

Crescudes o avingudes 6
Acumulacions pluvials 6
Sequeres (afectació subministrament d’aigua) 6
Incendis industrials 6
Intoxicacions alimentàries 6
Intoxicació per fumigació i altres intervencions agrícoles. 6
Ventades 8
Trencament i obertura sobtada de preses 10
Esllavissaments 10
Accident carretera 10
Accident ferrocarril (amb mercaderies perilloses) 10
Accident carretera (amb mercaderies perilloses) 10
Accident ferrocarril 10
Nevades/glaçades 15
Incendis urbans: EGAS i casc antic. 15
Fallida en el subministrament d’energia elèctrica 15
Fallida en el subministrament d’aigua. 15
Explosió-deflagració 20
Esfondraments infraestructures, construcció i edificis antics 30
Font: Elaboració de l’equip de l’IMA a partir de es dades del PEM

3.3.2. Elements significatius de la diagnosi

Figueres, una ciutat amb un grau moderat de riscos naturals

El conjunt de riscos naturals que afecten el terme municipal de Figueres es poden considerar
moderats:

• Risc sísmic: al llarg del segle XX, no s’ha produït a Figueres cap sisme que hagi causat danys
greus. Tot i això, la proximitat dels Pirineus (zona on s’han detectat alguns terratrèmols
importants), fa que s’hi hagi de considerar un cert risc, encara que baix.

• Riscos geològics: No es donen en conjunt els condicionants litològics, morfològics, climàtics i
estructurals que solen desencadenar moviments gravitacionals i altres riscos geològics d’entitat.

• Avingudes: Malgrat que en episodis de fortes pluges es produeixin desbordaments dels cursos
fluvials que travessen el municipi i afectin a zones de cotes més baixes de la ciutat
(concentrades a la zona sud del terme municipal) el Pla d’Emergències per a Inundacions de
Catalunya (INUNCAT) ha considerat per a Figueres un risc mitjà. L’Ajuntament proposa
actuacions de millora, en la xarxa hidràulica i en infraestructures diverses, de caràcter municipal
per minimitzar les inundacions.

Un risc d’incendis baix però que no es pot obviar

El Pla d’emergències davant dels incendis a Catalunya (INFOCAT) assigna a Figueres un risc baix,
degut a la poca superfície forestal del municipi. No obstant les condicions actuals de la vegetació
d’aquesta superfície, a la zona nord-oest del terme municipal, (on es desenvolupen comunitats
arbustives com la garriga) fan preveure un gran impacte del foc en cas que es produís un incendi.
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Caldria reforçar la previsió d’incendis en aquesta zona o plantejar-se mesures com la recuperació de
les activitats agrícoles i ramaderes a la zona, fet que permet obtenir un paisatge discontinu, que
minimitza l’efecte d’un incendi.

Un Pla d’Emergència Municipal que cal actualitzar i difondre

Encara que hi ha una actualització força recent del Pla d’Emergències Municipal cal fer un esforç
d’actualització en funció de les apreciacions que en relació al risc hi ha als diferents Plans
d’Emergència que ha desenvolupat la Generalitat de Catalunya els darrers anys, atès que es
detecten algunes incongruències.

Així, per exemple, segons els bombers, el Pla d’Emergències per a Inundacions de Catalunya
(INUNCAT) ha considerat per a Figueres un risc mitjà, encara que al Pla d’Emergència Municipal
(PEM) aquest risc es cataloga com a baix.

D’altra banda, tot i que els procediments d’actuació que estableix el PEM siguin funcionals i estiguin
establerts tots els agents implicats en els casos d’emergències, seria recomanable que es fes una
major difusió del PEM, facilitant el seu accés ràpid per tothom. Un aspecte important en aquest punt
seria que cada edifici municipal, així com els centres d’elevat risc davant emergències i centres que
concentren població (escoles, biblioteca, grans centres comercials...), disposessin d’un llistat
actualitzat de tots els possibles contactes que s’han de fer en les situacions d’emergència, amb els
telèfons i adreces corresponents. Aquests llistats haurien de tenir un format de cartell gran i visible, i
haurien d’estar situats en els llocs estratègics de cadascun dels centres esmentats abans.

Un risc industrial no dimensionat adequadament

Tot i que el risc derivat de l’activitat industrial a Figueres es pot considerar baix, ja que segons la
informació facilitada pels bombers no hi ha cap indústria que hagi de confeccionar un Pla
d’Emergència Exterior, que es reserva per a aquelles indústries que per la seva activitat poden
suposar un risc no es disposa de informació d’activitats industrials classificades. Cal doncs analitzar
la situació real per poder valorar realment el risc derivat de l’activitat industrial de Figueres i, en cas
necessari, incloure aquest risc dins del Pla d’Emergència Municipal.

En aquest sentit cal dir que sembla que podria haver algun punt problemàtic pel que fa a l’estat de
contaminació actual dels sòls i aigües subterrànies a la zona sud de Figueres degut a abocaments
industrials. Recentment s’ha aprovat un Pla Especial per a donar resposta a aquests problemes.

Les mercaderies perilloses, un problema

Figueres és un important nus de vies de comunicació. La carretera N-II, l’autopista A7 i la via del
tren, infraestructures que arriben a la frontera, passen pel terme municipal. A més Figueres fa
d’enllaç amb Olot i tota la Costa Brava nord.

Aquesta situació estratègica de la ciutat fa que el trànsit de mercaderies perilloses per totes
aquestes infraestructures sigui elevat i que s’hagi de considerar un cert risc (el Pla especial
d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a
Catalunya, TRANSCAT, assigna a Figueres un risc mitjà). S’ha de considerar especialment el
transport d’aquest tipus de mercaderies que es realitza per ferrocarril i passa pel mig de la ciutat ja
que, en cas d’accident, les conseqüències podrien ser molt més greus. Cal tenir en compte però,
que amb l’arribada del TAV a Figueres l’escenari del pas del ferrocarril pel municipi pot ser totalment
diferent.

Des del punt de vista del transport per carretera el principal problema és el pas semi-obligat dels
camions per la N-260 per anar a Olot atès que aquesta via travessa la ciutat. La variant Ordis –
Borrassà ha minimitzat una mica aquest problema però no és la solució.
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3.3.3. Diagnosi estratègica

Riscos ambientals

ASPECTES POSITIUS PUNTS FEBLES - AMENACES

• Existència d’un Pla d’Emergència Municipal
• Els riscos naturals són en general

moderats.
• No hi ha a Figueres cap indústria amb la

obligació de fer un Pla d’Emergència
Exterior.

• El Pla d’Emergències Municipal no està
actualitzat segons el que estableixen els
diferents plans d’emergència realitzats per
la Generalitat.

• Existència de zones inundables.
• Risc mitjà per accident en el transport de

mercaderies perilloses per carretera i
ferrocarril.

• Es desconeix l’estat de contaminació dels
sòls i els aqüífers de Figueres.

3.3.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

No es va fer cap pregunta relativa als riscos ambientals en el qüestionari de l’enquesta de percepció
ciutadana.

Els grups de treball

Ni en els grups de debat amb ciutadans ni en els pannells d’experts es van citar aspectes
relacionats amb el risc ambiental com a temes destacables.
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3.4. Mobilitat

3.4.1. Resum de la situació actual

La xarxa viària

La xarxa viària supramunicipal actual està formada per la carretera de Roses que correspon a una
de les principals vies d’entrada de la ciutat i connecta amb la zona de la Costa Brava al Sud del Cap
de Creus, la N-II que constitueix l’altra via d’entrada a la ciutat i permet la connexió amb els dos
accessos de l’Autopista i la N-260 que travessant la ciutat permet connectar per l’W Figueres amb
l’eix Pirinenc i per l’E la ciutat amb el Nord de la Costa Brava.

La Ronda Sud es configura com una ronda incompleta i bàsicament connecta la ctra. de Roses amb
la N-II Sud

Pel que fa a la xarxa viària intramunicipal s’ha de diferenciar entre:

• Vies urbanes que connecten les diferents zones de la ciutat amb l’exterior i entre elles mateixes:

• Vies locals de distribució del trànsit en una zona concreta:

La diagnosi realitzada pel RACC en l’estudi de mobilitat indica que algunes de les vies urbanes, per
la seva morfologia, haurien de tenir una funcionalitat local i que la xarxa interna de la ciutat no es
troba preparada per absorbir la demanda actual amb els consegüents problemes de saturació,
principalment als accessos al centre tot i que en general només en hora punta.

Mobilitat

Les pautes de mobilitat a la ciutat de Figueres difereixen lleugerament segons es tracti de l’estiu o
de l’hivern.

Un dia feiner a l’estiu es produeixen uns 150.000 viatges amb origen o destinació a Figueres dels
que un 87% es fan en transport privat. A l’hivern els viatges es redueixen a 125.000 per una
disminució dels desplaçaments interns-externs i la utilització del vehicle privat passaria a un 85%.

La distribució dels viatges en vehicle privat mostra l’elevat percentatge de viatges de pas (19%) i de
viatges interns / externs (72%).

Cal destacar la poca importància que té el transport públic com a mode de desplaçament. Així
mateix el fet de que la ciutat de Figueres té un nucli urbà compacte (distància màxima entre els seus
límits de 3 km) el que afavoreix la realització de desplaçaments interns a peu (a l’estiu arriben a ser
del 46% dels desplaçaments interns).
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Pautes de mobilitat
Total viatges -estiu

Transport privat
87%

Transport públic
4%

A peu
9%

150.000 viatges/dia

Viatges interns -estiu

Transport privat
50%

Transport públic
4%

A peu
46%

28.000 viatges/dia

Viatges externs -estiu

Transport privat
95%

Transport públic
4%

A peu
1%

122.000 viatges/dia

Font: Elaboració pròpia amb dades del RACC

En aquest sentit, l’anàlisi de mobilitat dels vianants a Figueres realitzat pel RACC assenyala l’oferta
limitada de la ciutat (carrers amb una important intensitat comercial tenen voreres insuficients per a
garantir un nivell de servei mínim) el que provoca constants conflictes entre el trànsit de vianants i el
de vehicles.

Transport

Pel que fa a la xarxa de transport col·lectiu s’ha de diferenciar els autobusos urbans, els interurbans
i el ferrocarril.

Quan als autobusos urbans, hi ha actualment dues línies la línia 1 (Vilatenim – Sibecas) que
travessa la ciutat d’Est a Oest i la línia 2 (Capallera – Les Forques) que la travessa de Nord a Sud.
Aquestes línies funcionen els dies feiners i dissabtes i tenen una ocupació d’uns 1.300 viatgers /dia
,al voltant de 28 viatgers per expedició, 33.1 viatgers/hora (dades any 2001). Al gener del 2003 ha
entrat en funcionament una nova línia amb un recorregut que uneix l’Eixample amb Poble Nou.

L’esforç que s’està fent des de l’Ajuntament per a promoure el transport públic s’ha vist correspost
amb un índex de 11.5 viatges per habitant i any, 130.464 viatgers anuals per autobús (per sobre de
ciutats com Girona, Vilanova i la Geltrú o Rubí entre d’altres), encara que porta en funcionament
relativament fa poc temps i les freqüències no estan del tot optimitzades.

L’oferta d’autobusos interurbans es limita a 8 línies d’autobús amb unes 50 expedicions diàries
durant l’estiu i 38 durant l’hivern. La principal oferta de servei és la que connecta Figueres amb la
Costa Brava (Sud i Nord) reduint-se considerablement a l’hivern (de 38 a 18 expedicions diàries).
Altres connexions són amb la zona de la desembocadura del Ter, Vilamaniscle, Barcelona, Girona.

El nombre de viatgers per expedició és molt variable segons la línia, des dels 4,8 de mitjana a la
línia Figueres – Maçanet de Cabrenys als 57 a la línia Olot – Figueres, essent la mitjana de totes les
línies de 36 viatgers per expedició.
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S’estima una demanda anual superior al mig milió de viatgers, que en un dia feiner tipus del període
estival, es podria situar a prop de 2.000 viatgers/dia.

Finalment, la RENFE ofereix un total de 27 expedicions diàries (20 trens regionals i 7 grans línies)
encara que hi ha alguns espais de temps significatius no coberts pel servei. D’altra banda, la
freqüència dels servies amb parada en els municipis de la comarca es redueix a 9 diaris amb una
freqüència de 2 hores (massa elevada).

S’estima que un dia feiner del període estival l’estació de RENFE pot registrar uns 3.500 viatgers
(l’any 1999 es van registrar més d’1 milió de viatgers).

3.4.2. Elements significatius de la diagnosi

Una xarxa viària encara poc jerarquitzada

Si be dins la xarxa viària de la ciutat hi ha diferents tipologies de vies en funció de les seves
característiques no totes són utilitzades en l’actualitat segons la seva funció potencial. Així per
exemple l’Av. Villalonga és la via d’accés al Centre de la Ciutat però atès el volum de trànsit que
suporta fa que funcioni com una via arterial en comptes de com una via col·lectora.

Cal millorar la senyalització i les característiques de les vies (amplades, velocitats, etc...) per tal de
disposar d’una xarxa el suficientment jerarquitzada per evitar problemes de saturació o
infrautilització de les vies.

Incidència a Figueres dels desplaçaments des de les poblacions veïnes

Figueres es constitueix en centre de treball i d’estudis de les poblacions de la seva rodalia i per
aquesta raó hi ha un nombre elevat de desplaçaments cap a la capital de comarca. Així mateix hi ha
un nombre creixent de desplaçaments des de la ciutat cap al seu entorn. En no existir un bon
transport públic entre Figueres i les poblacions veïnes o les capitals de comarca properes, un 85%
d’aquests desplaçaments es fa amb vehicle privat. Això suposa una sobrecàrrega de trànsit a
Figueres que dificulta les solucions a les problemàtiques pròpies de la ciutat.

Cal pensar en mecanismes de coordinació per tal de disposar d’un sistema de transport públic
d’abast supramunicipal.

Progressives millores en el transport públic urbà

La situació del transport públic urbà actualment en funcionament - i en procés de reestructuració –
no es pot analitzar completament per la manca d’homogeneització dels indicadors habitualment
utilitzats per fer aquesta anàlisis (la consideració de ciutats petites està entre 30.000 i 100.000
habitants).

L’estudi realitzat pel RACC amb motiu del Pla de Mobilitat indica que hi ha un índex relativament
baix d’utilització i que poden ser millorats els recorreguts especialment pel que fa a connexió amb
RENFE i autobusos interurbans.

Tot i això és important l’esforç que està fent l’Ajuntament per a promoure el transport públic,
especialment si es té en compte que no té obligació de prestar aquest servei atès que la població de
la ciutat no arriba als 50.000 habitants. Fruit d’aquest esforç s’ha aconseguit que l’any 2001 alguns
dels indicadors de nivell de servei han estat a l’alçada dels referents a ciutats petites publicats per la
Direcció General de Ports i Transports.

En aquest sentit l’administració municipal va encarregar l’any 1997 la redacció de la primera etapa
del Pla de Futur del Transport Col·lectiu de persones en autobús (Bus 2000), i davant l’èxit
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aconseguit ha iniciat la redacció de la segona etapa i encarregat la posterior implantació d’una nova
línia. També es potencia l’ús d’aquest transport amb campanyes periòdiques per incentivar-lo, i
s’està plantejant la possibilitat d’implantar priorització semafòrica per al transport públic en algunes
cruïlles de la ciutat.

Una ciutat que hauria de ser amable per al vianant

Les característiques topogràfiques i les dimensions de la ciutat de Figueres fan que sigui apte per
anar a peu. Tanmateix les condicions de la gran majoria de les vies no afavoreixen aquest fet.

Tot i que al centre hi ha una zona per a vianants que és àmpliament utilitzada (és on es concentra
bona part del comerç de la ciutat) l’accés a peu a aquesta zona no és fàcil, els carrers i
especialment l’amplada de la majoria de les voreres no faciliten anar a peu o en bicicleta. Cal
treballar aquest aspecte com a element indispensable per a la reducció de l’ús del transport privat a
la ciutat.

L’ordenació de la mobilitat com a element clau de revitalització del nucli antic

El casc antic és la zona on més s’evidencien els problemes de compatibilitat en l’ús dels espais
públics entre els vianants i els vehicles, problemes accentuats per una estructura urbana difícils
(carrers estrets i amb voreres inadequades).

D’altra banda, el barri presenta una progressiva degradació i pèrdua de protagonisme a la ciutat,
que es pretén corregir mitjançant la millora urbana, la potenciació del comerç i els serveis, l’augment
de l’accessibilitat des d’altres sectors urbans, la creació d’eixos vertebradors i la millora de l’estat de
l’edificació. En aquest context la mobilitat és un element clau a tenir en compte en relació
especialment a les millores en el disseny urbà, l’establiment de carrers de prioritat invertida,
l’increment de l’accessibilitat, la xarxa d’aparcaments i l’ampliació de les zones blaves.

3.4.3. Diagnosi estratègica

Mobilitat

ASPECTES POSITIUS PUNTS FEBLES - AMENACES

• Figueres disposa d’una àmplia xarxa de
comunicacions externa i d’una bona
accessibilitat a aquesta xarxa

• Bona part dels desplaçaments externs es
realitzen en l’Àrea Funcional.

• Les noves infraestructures viàries i
ferroviàries representen una oportunitat per
a millorar la mobilitat i la connectivitat.

• Esforç important de l’Ajuntament per a la
promoció del transport públic a la ciutat.

• Elaboració d’uns criteris per a la mobilitat
sostenible a la ciutat.

• S’han iniciat actuacions per a la potenciació
dels vianants.

• Volums elevats de trànsit tant de l’autopista
com de les principals infraestructures
viàries.

• La mobilitat externa del municipi es molt
elevada. Prop del 87% dels desplaçaments
externs es realitzen en vehicle privat.

• Dins la ciutat existeixen infraestructures tant
viàries com ferroviàries que dificulten la
cohesió i comunicació entre barris.

• Xarxa viària interna poc definida i amb
problemes de jerarquització.

• El transport públic interurbà es deficitari
especialment en relació als municipis veïns.

• Poca utilització de la bicicleta.
• Les característiques de la xarxa viària no

afavoreixen anar a peu, especialment pel
que fa a l’amplada de les voreres.
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3.4.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

A la petició de valoració de la xarxa de comunicació per carretera hi ha hagut un nivell de resposta
variable en funció de la carretera. Així hi ha hagut un percentatge important de persones que no han
valorat les comunicacions amb Barcelona (8,7%), Girona (16,5%) o França (13,6%).

La carretera pitjor valorada és la que comunica amb la Garrotxa (un 50% dels enquestats l’han
valorat com a malament o força malament. Per contra les comunicacions per carretera millor
valorades han estat amb Girona (un 11% han valorat com a malament o força malament aquesta
comunicació front un 22,6% que l’ha valorat com a molt bé).

• Xarxa de comunicació per carretera

Girona

2,9% 8,1% 49,9% 22,6%

16,5%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

Costa Brava

10,5% 28,6% 52,2% 5,8%

2,9%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

Garrotxa

1,6%

19,7% 34,4% 41,5% 2,9%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

Barcelona

12,6% 27,8% 45,4% 5,5%

8,7%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

França
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18,1% 28,9% 34,6% 4,7%

13,6%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

Pel que fa a la valoració dels aspectes ambientals relacionats amb la mobilitat destacar que tant el
trànsit de vehicles com els aparcament no han estat ben valorats. En els dos casos hi ha prop del
50% de les respostes que han valorat malament aquests aspectes.

En relació al transport públic, l’urbà està millor valorat que l’interurbà però en els dos casos hi ha un
percentatge important de persones que no responen la pregunta.

• Trànsit de vehicles

48,3% 39,1% 12,6%

Malament 
tractament dels 

Força bé

• Transport urbà

6,0% 13,6% 61,9% 7,1%

11,3%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

• Transport interurbà

12,6% 17,6% 41,2% 2,9%

25,7%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

• Aparcament

49,7% 38,4% 8,9% 0,3%

2,6%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

Quan a les bones pràctiques relacionades amb aspectes de mobilitat assenyalar l’important nombre
de persones que declaren no utilitzar mai el transport públic (45,4%) o la bicicleta (75%).
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• Ús del transport públic

2,2% 14,8% 37,1% 45,4%

0,5%

Sempre Mai
NS/NC

• Ús de la bicicleta

0,5%
3,5% 20,4% 75,0%

0,5%

Sempre Mai
NS/NC

Els grups de treball

Les principals conclusions dels grups de treball en relació als temes d’accessibilitat i mobilitat es
poden resumir en els següents punts forts:

• Situació estratègica de la ciutat (tren, NII, França, Barcelona, etc.),

• Centralitat comarcal (accessibilitat),

• Dimensió i capacitat de la ciutat,

• Proximitat entre nuclis comarcals

• Centralitat de l’estació i intermodalitat

Tanmateix, es van assenyalar els següents aspectes a millorar:

• Accessibilitat per ferrocarril,

• Accessibilitat per carretera i trànsit de pas,

• Sistema d’aparcaments deficient,

• Circulació de vianants i bicicletes, cal donar-los prioritat sobre la circulació motoritzada a certes
zones de la ciutat,

• Transport públic,

• Disciplina de trànsit rodat i optimització,

Pel que fa als temes clau assenyalats en les diferents sessions amb experts destacar que per al
manteniment de la centralitat de Figueres i pel que fa a aspectes de infraestructures i mobilitat s’han
de millorar les infraestructures de comunicació en el sentit més ampli buscant una millora de
l’accessibilitat. D’altra banda els experts van mencionar cal potenciar la intermodalitat mitjançant la
creació d’aparcaments, l’augment dels enllaços de transport públic amb la resta de la comarca i
l’adequació de les vies per a la utilització de bicicletes o motos.

Per avançar cap a la sostenibilitat els experts van citar la reorganització del trànsit i la millora de la
mobilitat com els principals aspectes clau.
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3.5. Aigua

3.5.1. Resum de la situació actual

Consum d’aigua

El consum d’aigua global a Figueres va ser l’any 2001 3.611.524 m3 (2.922.229 m3 de la xarxa
d’aigua potable i 689.295 m3 d’origen subterrani). Els usos a que va ser destinada van ser els
següents:

Usos de l’aigua

Domèstic
51,2%

Industrial
29,0%

Agrícola
5,7%

Municipal
14,0%

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’equip de l’IMA

La variació pel que fa al consum d’aigua subministrat per FISERSA (industrial i domèstic) els darrers
anys es pot dir que s’ha estabilitzat. Per mesos s’observa, tal com és d’esperar, un increment dels
consums els mesos d’estiu en els que una elevada evapotranspiració provoca un consum d’aigua
més important que la resta de l’any.

Evolució del consum de l’aigua per abonat (domèstic i industrial)

1998 1999 2000 2001

m3 facturats 2.238.547 2.282.907 2.263.310 2.416.901
Nombre abonats 16.853 17.216 17.690 18.139
Consum anual abonat 132,83 132,61 127,94 133,24

Font: Elaboració de l’equip de l’IMA

Considerant només el consum d’aigua domèstic (tant de xarxa com  de pous) aquest ha estat l’any
2001 d’uns 147 l/hab/dia el que representa un valor elevat en comparació amb altres municipis de
característiques similars.
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La xarxa d’abastament

L’aigua d’abastament de Figueres es captada de l’embassament de Boadella i tractada a l’Estació
de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) mitjançant un tractament físico-químic en dues línies en
paral·lel (seguretat).

El volum d’aigua captat s’ha mantingut estable els darrers anys (variacions anuals del 2-3%). L’any
2001, la captació que es va realitzar va ser de 3.550.153 m2.

Esquema captació i distribució de l’aigua d’abastament

Font: FISERSA Aigües, SA

La xarxa de distribució en baixa (des de la Planta Potabilitzadora als usuaris) dona servei gairebé al
100% dels habitatges (només queden algunes masies aïllades que s’abasteixen directament de
pous) i està sent modernitzada els darrers anys. Tanmateix, encara resten molts trams de tubs de
fibrociment i alguns trams de canonada de plom i de PVC.

Pel que fa a les pèrdues aquestes han anant disminuint, tant pel que fa al consum de l’ETAP com a
les pèrdues de la xarxa en baixa, degut principalment a les millores que s’estan duent a terme tant
pel que fa al procés de potabilització com al control de fuites.

Evolució pèrdues i fuites (%)

1998 1999 2000 2001

ETAP 5,20 4,04 4,84 3,58
Xarxa distribució 15,69 15,60 15,22 14,63
Totals 20,89 19,64 20,06 18,21

Font: FISERSA

La reserva d’abastament d’aigua és de 11.000 m3. Això representa una provisió per al consum mitjà
d’unes 30 hores. Atès que a l’estiu el volum mitjà diari d’aigua consumit és més elevat essent la
reserva d’aigua de 24 hores.
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La qualitat de l’aigua

L’aigua de l’embassament de Boadella es considerada de primera qualitat (de primera mà) atès que
es capta del tram alt de la Muga. El Pla PSARU 2002 de l’Agencia Catalana de l’Aigua preveu
instal·lar depuradores de tractament terciari als pocs abocaments que hi ha aigües amunt del pantà.

Pel que fa als paràmetres de qualitat de les aigües subministrades, un cop tractades, aquestes
presenten una qualitat que compleix amb els nivells establerts per la legislació.

Els controls de qualitat, tant pel que fa al clor residual com per a altres paràmetres es fan d’acord
amb el que estableix la legislació vigent.

Actualment hi ha un desconeixement generalitzat de la qualitat de les aigües subterrànies.

La xarxa de clavegueram

El grau de cobertura de la xarxa de clavegueram és de gairebé el 99% del casc urbà i les
urbanitzacions. Fora del nucli urbà existeixen masos aïllats que no disposen de connexió.

Es tracta d’una xarxa unitària (el % de xarxa d’aigües pluvials separada de les residuals és només
del 7,7) de 101,9 km. S’estan duent a terme importants actuacions de millora algunes d’elles
encaminades a la separació de les aigües pluvials.

El tractament de les aigües residuals

Les aigües residuals de Figueres són tractades a l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals (EDAR)
que gestionada per FISERSA es troba al Camí Vell de Vilatenim.

El tipus de depuració és biològic, sense tractament terciari (en fase de construcció l’ampliació de la
depuradora per a eliminar nutrients). El cabal d’aigua tractat es situa al voltant dels 5.000.000-
6.000.000 m3/any encara que estacionalment hi ha variacions importants en funció de les pluges.

Les mitjanes anuals de les anàlisis realitzades a les aigües de sortida de la depuradora han
complert sempre els límits establerts.

Un cop tractades les aigües s’aboquen al rec de Mal Pas, si be les possibilitats de reutilització
d’aquestes aigües és alta encara que en alguns moments és mitjana.

Pel que fa al tractament de fangs aquests són estabilitzats (digestió aeròbica) i assecats
(centrifugació) abans de ser utilitzats com a adobs per als conreus de les zones properes. Aquestes
aportacions es realitzen segons les recomanacions de la Junta de Sanejament. El grau de sequedat
dels fangs un cop centrifugats no permet que es portin a un abocador.

Anualment es produeixen unes 5.800 tones de fangs amb una variació mensual important. La
quantitat de fangs ha anat augmentant els darrers anys (principalment degut a un augment de la
humitat mitjana dels fangs).

Finalment cal assenyalar que tot i que Figueres té aprovada una normativa d’abocament d’aigües
residuals a la xarxa cal que aquesta estigui aprovada en el municipi de Vilafant atès que aquest
municipi aboca al mateix sistema.

Les aigües residuals industrials

Del cabal total abastat (28.708 m3/any), per les indústries que presenten la declaració abreujada,
s’ha estimat que, com a mínim, al voltant d’un 25 % d’aquesta aigua es consumeix en el procés
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productiu. Per tant, uns 21.000 m3/any serien els abocats per aquest tipus d’indústries. Aquest cabal
d’aigua, junt amb el cabal abocat per les indústries que presenten la declaració bàsica (276.986
m3/any), dóna una estimació del cabal d’aigua residual industrial abocat anual, que estaria al voltant
dels 300.000 m3/any.

3.5.2. Elements significatius de la diagnosi

Bona qualitat de l’aigua de subministrament

L'aigua superficial captada de l'embassament de Boadella és de bona qualitat, tant a l'entrada com,
lògicament, a la sortida de l'ETAP. Els paràmetres analitzats (pH, conductivitat, nitrats, terbolesa,…)
tenen uns valor satisfactoris, que en cap cas infringeixen els paràmetres establerts per la legislació.

Un sistema d’abastament dimensionat al límit

Tot i que la capacitat nominal de l’ETAP és de 120 l/s en moments puntuals no arriba als 100 l/s,
atès que la necessitat de subministrament supera els 140 l/s i que la darrera ampliació és de l’any
1977, s’han hagut de fer adaptacions per satisfer la demanda. Malgrat això, ja no es pot ampliar més
la seva capacitat sense una reforma i ampliació important. Aquesta reforma està prevista en el
corresponent plac de bases enviat a l’ACA per a la seva tramitació i execució.

D’altra banda la capacitat neta dels dipòsits d’emmagatzematge és de’11.000 m3 que permet regular
un 120% del volum diari mitjà consumit al municipi durant l’any 2001. Les previsions de
subministrament, per part de Figueres, d’aigua potable als municipis veïns, així com el manteniment
del creixement sostingut de la població a la ciutat, fan pensar que caldrà ampliar aquestes
instal·lacions, especialment per fer front a les demandes de l’estiu.

Desconeixement de la qualitat de les aigües subterrànies

Actualment, hi ha un desconeixement generalitzat de la qualitat de les aigües subterrànies. Per això,
caldria estudiar més detalladament l'estat dels aqüífers, la ubicació, l'origen, les característiques
principals, i l'explotació que se'n fa; i al mateix temps, pensar en la possibilitat de potenciar aquests
recursos locals, i disminuir la dependència gairebé única del subministrament extern d’aigua
potable, que posa al municipi en una situació de vulnerabilitat. A més a més, s'observa que no hi ha
pous de titularitat pública. En els últims anys, s'han detectat problemes de qualitat dels aqüífers de
la zona sud del municipi. Possiblement han estat causats per un abocament incontrolat de
substàncies d'origen industrial, que haurien contaminat l'aigua d'aquests.

Un consum d'aigua d’ús domèstic moderat

Durant el 2001, el consum d'aigua superficial per a ús domèstic va ser de 1.847.553 m3 a partir del
qual s'estima que un habitant de Figueres consumeix de mitjana 144 litres d'aigua al dia, xifra
superior a la mitjana catalana (126 l/persona i dia) però inferior a la d’algunes ciutats mitjanes com
Olot o Manresa.

Esforç en el foment de l’ús racional de l’aigua

Són tres les mesures que s’estan duent a terme per tal de fomentar l’ús racional de l’aigua des de
l’Ajuntament:

• L’enviament, junt a la factura de l’aigua, d’un seguit de consells bàsics per a l’estalvi,

• La visita dels alumnes dels col·legis de la ciutat a les instal·lacions d’aigua del municipi (EDAR i
ETAP) dins del programa escolar del cicle integral de l’aigua,
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• La subvenció, de part de l’Ajuntament, de fins al 25% en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, a aquells subjectes que sol·licitin la realització d’obres que fomentin l’estalvi
i l’ús eficaç de l’aigua i/o la recollida de l’aigua de pluja.

Un consum municipal que ha disminuït però que pot ser optimitzat

El consum municipal d'aigua, que s'usa per al subministrament d'edificis públics, per reg de zones
verdes, per neteja viària,… ha disminuït durant el període analitzat (1998-2001). L'aigua que s'usa
per el reg de jardins i la neteja viària, en principi, no requereix aigua potabilitzada. Amb
l'aprofitament de les aigües existents al subsòl del municipi, o amb les depurades a l'EDAR, podrien
aprofitar-se per alguns d'aquests usos, i així, el consum d'aigua potable total es reduiria bastant. Per
fer front a aquests aprofitaments, caldria un anàlisi més detallat, tot indicant, segons la qualitat de
l'aigua, quin ús pot tenir

Una xarxa de distribució a modernitzar

Actualment, els materials amb els quals es construeix la xarxa de distribució d'aigua potable,
permeten modernitzar-la i millorar-la. Cal dir, que encara hi ha algun petit tram de canonada vella
(de plom, i de PVC), que pot causar problemes ambientals. Per tant, cal la substitució a curt termini
d'aquest tipus de material.

Tanmateix, s’ha de tenir en consideració que durant els últims quatre anys, les pèrdues en el procés
de potabilització i en el procés de subministrament de l'aigua han anat disminuint. Les pèrdues totals
es situen al voltant del 20%, valor que es considera normal, tot i que podria ser un aspecte a
millorar, per tal de gestionar eficientment l'aigua, i reduir-ne el seu consum.

Una xarxa de clavegueram en procés de modernització

Actualment s’estan executant diferents projectes de millora dels principals col·lectors de la xarxa de
clavegueram segons el que preveu el Pla Director de Clavegueram.

Destacar el projecte de construcció de col·lectors d’aigua residual a dintre la riera de Galligants que
ha de permetre el canvi de xarxa unitària a separativa. També les petites actuacions que es van fent
a la xarxa, han de permetre augmentar el percentatge de xarxa separativa.

De tota manera cal destinar recursos de manera periòdica a la modernització de la xarxa de
clavegueram, que en alguns casos és centenària.

Una depuradora que funciona adequadament i que està previst millorar

El tractament de les aigües residuals a Figueres funciona correctament. Durant els darrers cinc
anys, les analítiques de matèria orgànica que s’han realitzat en els cabals de sortida de l’EDAR, han
donat unes mitjanes anuals per sota dels nivells màxims permesos per la legislació. El rendiment
d’eliminació de matèria orgànica també ha complert el que marca la llei i, a més a més, ha anat
millorant durant els darrers anys.

Cal assenyalar que existeix un projecte de reforma de l’EDAR, per tal d’aconseguir eliminar
nutrients. Aquesta reforma disminuirà el cabal mig diari d’entrada de 22.000 a 18.000 m3, i per tant
es perdrà capacitat de tractament, però aquest serà més eficient. Es previsible que amb les
actuacions que s’estan fent al clavegueram per separar les aigües de pluja, el cabal d’entrada a
l’EDAR anirà disminuint (a mig termini) i, per tant, serà suficient amb els 18.000 m3 diaris de
capacitat màxima de tractament.
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Cabal d’entrada de la depuradora condicionat pel règim pluviomètric

Tot i el bon funcionament de l’EDAR el fet de que la xarxa de clavegueram no sigui separativa fa
que el cabal d’entrada de la depuradora depengui del règim pluviomètric. Un altre factor que
afavoreix aquest fet són las aportacions subterrànies que rep, bàsicament, la riera de Galligants.

El fet de que estigui previst la construcció de col·lectors dins la pròpia riera farà que a curt termini es
pugui minimitzar el cabal d’aigua de pluja que entri a la depuradora i per tant s’evitarà l’entrada
d’aigües netes al sistema de tractament.

Una aigua tractada de qualitat que pot ser reutilitzada

El bon funcionament de l’EDAR dóna una aigua depurada de “qualitat”, amb uns continguts en
matèria orgànica que permet reutilitzar-la. Com ja s’ha comentat, la reutilització seria una de les
formes de reduir el consum total d’aigua del municipi. A Figueres però, no existeix cap sistema de
reutilització d’aigua depurada. Donada la qualitat dels cabals sortints de l’EDAR de Figueres, seria
interessant estudiar les possibilitats de reutilització de l’aigua depurada com, per exemple, el reg
agrícola.

Els fangs de la depuradora són utilitzats com a fertilitzants

La producció de fangs de l’EDAR ha seguit un augment progressiu durant els darrers anys, arribant,
al 2001, a unes 5.850 tones. Els fangs produïts compleixen la normativa, respecte a la concentració
de metalls pesats, en fangs destinats a ús agrari, i s’utilitzen com a fertilitzants dels conreus de
Figueres i dels municipis del voltant. Tot i això, existeix un projecte d’instal·lació a Figueres d’una
planta de compostatge per a fangs de depuradora que, en cas que finalment es realitzi, absorbirà
tots els fangs generats per l’EDAR de Figueres.

Les aigües residuals industrials representen un cabal reduït

El cabal mensual abocat per les indústries s’estima en 25.000 m3/mes del que un 69% correspon a
FRIDASA, SA i és abocat directament a llera pública després d’un tractament propi.

Així, el cabal industrial que entra a la depuradora és de 7.750 m3/mes i representa un 2,3% del total
residual el que permet que les condicions de funcionament de l’EDAR siguin més o menys estables.
Tot i això s’han detectat abocaments puntuals incontrolats que cal evitar en la mesura del possible.
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3.5.3. Diagnosi estratègica

Aigua

ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR

• L’abastament d’aigua potable es fa amb
aigües superficials (procedents de
Boadella), unes aigües de bona qualitat.

• L’existència d’una planta potabilitzadora
permet controlar la qualitat de l’aigua que
es subministra a la població

• Els darrers anys s’ha donat una lleugera
disminució de les pèrdues en els processos
de potabilització i subministrament de
l’aigua.

• Existència d’un projecte d’ampliació de
l’ETAP

• Els darrers anys hi ha agut una disminució
del consum municipal d’aigua.

• Des de l’Ajuntament s’impulsen mesures
per a fomentar l’ús racional de l’aigua

• La major part de la població està
connectada a la xarxa de clavegueram. Les
aigües residuals es depuren a l’estació
depuradora municipal abans d’ésser
abocades al rec de Mal Pas.

• El procés de depuració és correcte i
compleix els paràmetres de DBO i SS.

• Hi ha un projecte de transformació del
procés de la depuració per a millorar
l’eliminació de nutrients.

• La qualitat de les aigües depurades permet
pensar en la possibilitat de reutilització.

• Hi ha un projecte per a la instal·lació d’una
planta de compostatge dels fangs de la
depuradora.

• Existència de tractament de depuració a
FRIDASA.

• Hi ha un desconeixement de la capacitat i
qualitat de les aigües subterrànies, que com
a recurs local caldria estudiar i potenciar
com a reserva de seguretat.

• El consum d’aigua per habitant és
relativament elevat.

• La xarxa de clavegueram és
majoritàriament unitària i molt antiga.

• El cabal de la depuradora està condicionat
pel règim pluviomètric.

• No es realitza cap reutilització de les aigües
depurades.

• Augment de la quantitat de fangs que
genera la depuradora, principalment per un
augment de la seva humitat.

• Hi ha abocaments puntuals incontrolats.
• A Vilafant encara no està aprovada la

normativa d’abocaments.

3.5.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

La valoració de l’estat de les aigües és positiva (només un 5,5% les ha valorat com a malament). A
més és important el nombre de persones que declaren fer sempre o habitualment actuacions per a
l’estalvi d’aigua.
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• Estat de les aigües

5,5% 24,5% 58,4% 8,7%

2,9%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

• Mesures d’estalvi d’aigua

36,5% 42,5% 12,1% 8,7%

0,3%

Sempre Mai
NS/NC

Els grups de treball

En l’anàlisi de la gestió ambiental i en relació a l’aigua els grups de debat van incidir com a aspectes
positius la qualitat de l’aigua, la no presència de nitrats a l’aigua de boca, el fet de que no en falta, el
funcionament de la depuradora i la progressiva separació de les aigües residuals de les pluvials. Per
contra, els aspectes a millorar que s’han destacat són les pèrdues de la xarxa, el fet de considerar la
potabilitzadora insuficient i l’existència d’una gran part de la xarxa de clavegueram no separativa.

En relació a aquest vector ambiental els experts van assenyalar com a principal element per
avançar cap a la sostenibilitat la implantació i foment de mesures d’estalvi d’aigua i la millora de la
seva gestió.
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3.6. Residus

3.6.1. Resum de la situació actual

Residus municipals

A Figueres es produeixen anualment 19.948 tones de residus sòlids urbans, el que significa una
producció unitària de 1,58 kg per habitant i dia, valor superior a la mitjana catalana (1,49) i al d’altres
municipis com Girona o Olot.

El 93% d’aquest residus es recullen en forma de rebuig i són dipositats a l’abocador controlat de
Pedret i Marzà (a 15 km de Figueres). La resta, bàsicament paper i cartró i vidre, es recullen
selectivament i posteriorment es recuperen.

Producció de residus municipals (tones)

1998 1999 2000 2001

Vidre 322,36 300,26 328,18 294
Paper i cartró 288,68 300,17 408,91 397,01
Envasos lleugers 9,43 4,74 34,86 48
Matèria orgànica - - - -
Residus voluminosos - - 46,02 48,48
Poda i jardineria - - 14,89 12,88
Piles - - 4,84 1,8
Medicaments - - 1,57 0,2
Altres residus deixalleria - - 511,60 599,4
Rebuig 16.068,01 17.148,45 18.001,87 18.547
Generació (total) 16.688,48 17.753,62 19.352,73 19.948
Població 33.600 33.823 34.023 34.493
Kg/hab/dia 1,36 1,44 1,56 1,58
% rec. Selectiva s/ total 3,72 3,41 6,98 7,02
Font: Elaboració pròpia amb dades de la Junta de Residus i de l’equip de l’IMA

La recollida i transport del rebuig es realitzada per FCC, SA, El servei és diari en horari diürn i
nocturn. Està previst que a inicis del 2003 aquesta gestió sigui assumida per FISERSA Manteniment
Urbà (empresa de capital públic en procés de conversió a capital mixt).

El paper i cartró el recull dos cops a la setmana Ferros Perich, SA, el vidre és recollit un cop a la
setmana per Ecogironina de Dipòsits i els envasos lleugers són recollits cada quinze dies per
l’empresa Sersall 95, SL.

La mitjana d’habitants per contenidor per a tots els tipus de residus està per sota dels estàndards (hi
ha un nombre de contenidors suficient) exceptuant els d’envasos lleugers.
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Ratios habitants per contenidor

1998 1999 2000 2001 Estàndard

N h/c N h/c N h/c N h/c h/c
Vidre 70 480 74 457 79 431 80 440 500
Paper i cartró 75 448 77 439 86 396 83 424 500
Envasos lleugers 49 686 42 805 70 486 57 617 500
Rebuig 51 693 200
Font: Elaboració pròpia amb dades de la Junta de Residus i de l’equip de l’IMA

En els últims anys la recollida selectiva ha anat augmentant juntament amb l’increment de
contenidors distribuïts per la població. Tanmateix, les taxes de recuperació es troben per sota de les
expectatives del Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PGRMC).

Eficiència recollida selectiva

Residus
generats

Recollida
selectiva

Eficiència
recollida

Objectius
2003

PGRMC
Vidre 1.736 294 16,9% 60%
Paper i cartró 4.822 397 8,2% 60%
Envasos lleugers 2.893 48 1,7% 15%
Font: Elaboració pròpia amb dades de la Junta de Residus i de l’equip de l’IMA

En relació a l’obligació d’implantar la recollida selectiva de matèria orgànica especificada a la llei de
residus (Llei 6/93) en breu s’iniciarà la recollida per a grans productors (inicialment hoteleria i
restaurants) estan previst que es vagi ampliant progressivament.

Cal mencionar que al municipi es duen a terme altres recollides que tenen una important incidència
sobre el medi ambient:

• Olis: Actualment es recullen tant els olis minerals de tallers i indústries (186.077 kg l’any 2001)
com els olis vegetals de bars, restaurants i en general grans productors (no es disposa de dades
de les quantitats recollides). Ambdós olis són valoritzats, els olis minerals són refinats mentre
que els olis vegetals són recuperats per a l’obtenció de farines de carn i greixos per a
l’alimentació animal.

• Piles: Als 116 punts de recollida de piles del municipi de l’any 2001 es van recollir 1,79 tones de
piles que van ser valoritzades a la planta que la Junta de Residus explota al Pont de Vilomara i
Rocafort (Bages).

• Roba usada: Són dues les entitats que recullen roba usada a Figueres. Càrites (de la qual no es
disposa de dades) i Humana (amb 10 contenidors l’any 2001 va recollir 29.790 kg)

• Voluminosos: Són recollits per FCC, SA, porta a porta un cop per setmana, i són transportats a
l’abocador comarcal sense valortizació.

• Poda i restes vegetals: No es fa a nivell particular tant sols el que es produeix en les tasques de
manteniment d’espais verds municipals estimant-se en 120.000 kg el que es va produir l’any
2001. Aquestes restes son incinerades a l’hivern i a l’estiu son compostades.
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• Medicaments: L’Associació Humanitària Dr. Josep Trueta té instal·lats a Figueres tres
contenidors en els que va recollir l’any 2001 165 kg de medicaments. Els que encara eren útils
van ser enviats al tercer món i la resta gestionats per la Junta de Residus.

Finalment assenyalar el poc pes que té actualment la deixalleria pel que fa al volum de residus que
s’hi recullen, si be s’ha observat un cert increment en el número d’usuaris (l’any 2000 eren una
mitjana de 14 al dia mentre que l’any 2001 arribaven a 17)

Runes i residus de la construcció

A Figueres hi ha un centre de recollida i transferència de runes i altres residus de la construcció en
el qual es gestionen els residus que es produeixen tant a Figueres com als municipis del voltant. No
es coneix exactament la quantitat de residus que es gestionen en aquesta planta que provenen de
Figueres.

Estimacions realitzades pels gestors parlen d’una generació per habitant l’any 2001 de 0,56 tones el
que difereix de l’estimació que fa la Junta de Residus i que situa la producció per habitant en 1,46
tones, el que indica una quantitat no menyspreable de runes i residus de la construcció que no estan
controlats.

Cal destacar que al municipi no s’han detectat abocaments incontrolats però sí als municipis veïns.

Residus industrials

A Figueres són 44 les indústries que tenen obligació de presentar la Declaració Anual de Residus
Industrials la qual cosa representa un 19% de les indústries ubicades al municipi.

Tres són les principals productores de residus: l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (llots de
depuració), Frigorífics de l’Empordà, SA (residus animals i llots de depuració) i SUCA, SA (fustes).
Aquestes tres activitats representen el 84,3% dels residus industrials declarats a Figueres (14.554
tones total del municipi l’any 2000).

Pel que fa a la tipologia de residus industrials un 94,34% son no especials, un 3,36% inerts i un
2,29% especials (dades any 2000). L’evolució de la proporció per tipus de residus mostra una
disminució important dels residus especials front un increment dels no especials.

Residus industrials declarats i el seu tractament

Tipus de tractament Especials Inerts No
especials Total %

Valorització en origen 11 0 0 11 0,08
Valorització externa 14 359 10.669 11.042 75,87
Subproducte 0 0 2.488 2.489 17,10
Emmagatzematge 1 20 31 52 0,36
Físicoquímic-biològic-depuradora 305 0 6 311 2,14
Deposició controlada 1 110 523 634 4,36
Gestió no específica 0 2 13 15 0,10
Total declarats 333 491 13.730 14.554 100
Font: Elaboració de l’equip de l’IMA amb dades de la Junta de Residus
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Residus sanitaris

Els residus sanitaris són generats fonamentalment per l’Hospital de Figueres, la Clínica Santa Creu i
el CAP a més dels petits productors (clíniques, laboratoris, veterinaris, etc.).

L’any 2000 es van declarar un total de 32.125 litres de residus del Grup III (residus especials) i
1.620 litres de residus del Grup IV (especials no inclosos en grup III més citotòxics). Aquests valors
representen un increment del 7,7% i del 40,7% respectivament en relació als declarats l’any anterior.

La gestió dels residus sanitaris a Figueres va a càrrec de CONSENUR, SA i ECOCLÍNC, SL,
empreses que transporten els residus sanitaris fins a lloc de tractament.

Residus ramaders

Una estimació dels residus ramaders que es produeixen a Figueres a partir dels tipus de bestiar i els
cens de caps de bestiar permet establir que l’any 2000 es van produir un 121.500 kg/N, 25.700 m3

de purins i 17.000 tones de fems.

La neteja viària

La neteja de carrers també es realitzat per FISERSA Manteniment Urbà. Aquest servei comprèn la
neteja i recollida de qualsevol tipus de residu que es trobi a la via pública així com neteges especials
i puntuals requerides.

La zona més conflictiva pel que fa la brutícia al carrer és l’àrea del Barri Vell atesa la concentració
de comerços així com pel fet de que es tracta d’una zona molt transitada pels vianants.

3.6.2. Elements significatius de la diagnosi

Una quantitat de residus generats que creix

La quantitat de residus municipals recollits a Figueres, i en general arreu de Catalunya, s'ha anat
incrementant durant els últims anys analitzats.

El rebuig recollit a Figueres, han mantingut una tendència a l'alça durant el període 1997-2001. Un
habitant de Figueres ha generat de mitjana 1,47 kg/dia de rebuig l’any 2001 mentre que l’any 1998
en va generar 1,31 kg/dia de rebuig. Aquests valors són similars a la mitjana catalana, i al d'altres
municipis analitzats com Girona, Olot i Banyoles.

Encara no s’ha implantat la recollida selectiva de matèria orgànica

Pel que fa a la recollida selectiva, a Figueres es recull paper i cartró, vidre, i  envasos lleugers. Fins
ara, no s'ha recollit matèria orgànica, encara que segons l'article 47.2 de la Llei 6/93, tots els
municipis de més de 5.000 habitants tenen la obligació d'implantar la recollida selectiva de la fracció
orgànica. Està previst, que a inicis de l'any 2003 es començarà a recollir matèria orgànica de
mercats, grans productors, i altres zones assignades segons el planejament.

El nombre de contenidors cobreix els estàndards en paper i vidre però no en envasos

Pel que fa al paper i cartró, i al vidre, el municipi de Figueres té un contenidor per a cada 425 i 440
habitants (2001), respectivament; relació superior als 500 habitants per a cada contenidor que
recomana la Junta de Residus. En canvi, aquesta bona relació no es dóna en el cas d'envasos
lleugers. A Figueres només hi ha un contenidor d'envasos per a cada 618 habitants. Per tant, caldria
la ubicació de nous contenidors d'envasos al llarg del municipi.
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D’altra banda no es disposa d’una referència de les màximes distancies que ha de recórrer un
usuari respecte als contenidors. Element que cal conèixer per tal de millorar i optimitzar els sistemes
de recollida existents.

Una eficiència en la recollida selectiva que cal millorar

L'eficiència de la recollida de paper i cartró, de vidre i d'envasos lleugers, a partir de l'estimació de la
composició en pes dels residus municipals, ha sigut, l’any 2001, respectivament del 8,2%, 16,9%, i
1,7%. Aquestes xifres són inferiors respecte a les mitjanes en les eficiències en la recollida de paper
i cartró (13%), vidre (24,7) i envasos lleugers (4,3) a Catalunya, i d'altres municipis com Girona, Olot
i Banyoles.

Segons els objectius específics del PGRMC, es vol aconseguir l'any 2003 recollir el 60% del vidre i
del paper, i el 15% dels envasos lleugers; i l'any 2006 recollir el 75% del vidre i del paper, i el 25%
dels envasos lleugers.

Així, l'eficiència de la recollida selectiva al municipi de Figueres és baixa i per tant hi ha un elevat
potencial de creixement per a la qual cosa algunes mesures com campanyes de motivació i
augment del nombre de contenidors d'envasos lleugers, optimització de la seva ubicació, etc.

Infrautilització de la deixalleria

La deixalleria municipal, es troba en una zona industrial, amb bons accessos, però com la majoria
de deixalleries a una distància que requereix l’accés amb vehicle per a qualsevol objecte voluminós.
D’aquí  que el principal problema és la seva baixa utilització, encara que es pot adduir a la recent
entrada en funcionament (1999), a més de la seva ubicació perifèrica respecte al centre urbà. Per
això, un element clau per augmentar-ne la utilització, és la sensibilització de la població.

Altres recollides que no acaben de funcionar

A part de la deixalleria, al municipi de Figueres es recullen piles, olis minerals i vegetals,
medicaments, roba usada,... En relació amb els olis vegetals, segons el gestor, la recollida
d'aquests és molt inferior a l'esperada, per la poca disposició a col·laborar dels grans productors
locals (restaurants, bars,…). Pel que fa a les restes vegetals, generades per la jardineria municipal,
la majoria es cremen, però s'espera que amb la construcció d'una planta de compostatge de fangs
depurats (que actualment està en projecte), absorbiria aquesta quantitat de residus orgànics
vegetals (veure l'apartat 3.5.2. Aigües residuals).

Canvis en la gestió de residus: Fisersa Manteniment Urbà

Actualment, hi ha una sèrie de serveis (el servei municipal de recollida i transport dels residus sòlids
urbans - recollida de rebuig, recollida selectiva, recollida de la fracció orgànica, i la recollida de
voluminosos -, la neteja viària, el servei municipal de manteniment integral de jardineria, el servei
municipal de deixalleria, i l'enllumenat públic) que es troben en fase de transició, pel fet que
l'empresa municipal Fisersa Manteniment Urbà SA, serà l'encarregada de gestionar-los a partir del
2003. S'espera que aquest fet en millorarà l'eficiència.

Les runes i els residus de la construcció, unes deixalles a gestionar

Tot i que les dades en relació a la taxa de producció de runes i residus de la construcció a Figueres
mostren certes inconsistències, la importància del sector de la construcció a la ciutat, porta a pensar
que el volum d’aquest tipus de residus que es genera anualment a Figueres és important.

En aquest sentit, tot i que a Figueres no s’han detectat grans abocadors incontrolats, si que n’hi han
diversos a la comarca, on anirien a parar gran part d’aquests residus. Es molt probable que la major
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part dels residus incontrolats provinguin de petits productors, als quals els costa més assumir les
taxes d'abocament.

Donada l’elevada producció de residus de la construcció per habitant a Figueres i tenint en compte
que la major part no són gestionats correctament, caldria un esforç suplementari per part del
municipi, encaminat a reduir el residu incontrolat. En aquest sentit, seria important aplicar el Decret
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, que actualment
no s’aplica a Figueres. D’aquesta manera els productors es veurien obligats a destinar els seus
residus a un gestor autoritzat.

Un altre aspecte a considerar és que tampoc existeix cap sistema de reutilització d’aquest residus.
Segons la informació facilitada per el centre gestor de Figueres, el principal problema a l’hora
d’implantar sistemes de reutilització és que el residu es diposita completament barrejat a peu d’obra,
i el resultat és un residu que inclou restes de rajoles, fustes, instal·lacions elèctriques, canonades…
Per això, caldria actuar en aquest nivell, per tal d’aconseguir un residu més homogeni que pogués
ser reutilitzat.

Uns residus industrials que, tot i la davallada en nombre d’indústries, continuen creixent

Figueres no és una ciutat industrial i durant els darrers anys hi ha hagut una lleugera disminució del
nombre d’indústries instal·lades al municipi. Tot i això, la quantitat de residus industrials declarats no
ha parat d’augmentar durant aquest període, fet que caldria atribuir a un augment de la producció de
les principals activitats del municipi.

Amb dades de l’any 2000, a Figueres hi haurien unes 236 indústries del les quals un 19 % tenen
l'obligació de presentar la Declaració Anual de Residus Industrials (DARI). Aquestes indústries són
les que poden generar residus amb especials característiques per a la seva gestió. Al 2000 es van
generar a Figueres 14.554 tones de residus industrials declarats, la major part dels quals (84,3%) va
ser produït per tres activitats (l’EDAR, FRIDASA i SUCA, SA). Els principals residus produïts són:

• Els llots de depuració de l’EDAR i FRIDASA, escorxador que disposa d’una depuradora pròpia
(41%).

• Els residus animals, produïts bàsicament per FRIDASA (37%).

• Les restes vegetals, produïdes per SUCA SA (15%).

Els residus industrials són majoritàriament no especials i es gestionen mitjançant valorització

Pel que fa a la tipologia dels residus industrials, a l’any 2000 els residus no especials representaven
un 93,3% del total, mentre que els inerts i els especials representaven un 3,4% i un 2,3%
respectivament. La producció dels residus especials declarats va seguir una evolució negativa fins
l’any 1998, quan va començar a recuperar-se lleugerament. S’ha estimat que aquestes variacions
són degudes al règim d’obertures i tancaments de noves indústries a Figueres.

La major part dels residus industrials declarats produïts (76%) es gestionen mitjançant valorització
externa, mentre que la gestió com a subproducte, cas del residu declarat per SUCA, SA, (restes de
fusta), ocuparia un 17% i la disposició controlada només un 4%. Entre tots els altres tipus de gestió
dels residus industrials no arriben al 3%.

Poc control del residus sanitaris generats

A Figueres hi ha 35 centres donats d’alta a la Junta de Residus, com a productors de residus
sanitaris. D’aquests, només tres (Hospital de Figueres, Clínica Santa Creu i Clínica Dental Dr.
Lassale) van declarar algun residu a l’any 2000. Els petits productors (aquells que generen menys
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de 1000 litres l’any), moltes vegades no declaren residus, estalviant-se així els costos derivats
d’aquesta operació. El fet que no hi hagi un control rigorós dels centres generadors, per part de la
Generalitat, fa que molts optin per no declarar cap residu.

L’any 2000 es van declarar a Figueres 32.125 litres de residus sanitaris del grup III, dels quals
29.150 van ser produïts per l’Hospital,  2.960 per la Clínica Santa Creu i 15 per la Clínica dental Dr.
Lassale. L’Hospital, l’únic centre que genera residus sanitaris del grup IV, va produir 1.620 litres
d’aquests residus.

Tot i que, el volum potencial de residus sanitaris del grup III que puguin haver de declarar els petits
productors sigui petit, s’hauria de fer un esforç en el control dels residus generats per aquests
productors. El fet que aquests residus no siguin declarats, implica un desconeixement de la seva
gestió o destinació final, que s’hauria d’analitzar, per poder avaluar i reduir el risc potencial sobre la
salut pública que poden generar.

Figueres és excedentària en residus ramaders

A Figueres hi ha prop de 29.000 caps de bestiar (vaquí de llet, vaques de carn, porcs, ovelles,
cabres, cavalls, pollastres, conills i perdius), entre els quals els que més residus produeixen (kg de
nitrogen a l’any) són els porcs (35%), el vaquí de llet (31%) i les vaques de carn (22%).

La producció de nitrogen a Figueres està al voltant dels 121.500 kg a l’any i s’ha estimat que,
segons la màxima capacitat de les explotacions ramaderes del municipi, es podrien generar al
voltant dels 154.700 kg. La destinació final d’aquests residus és l’aplicació agrícola. Si es considera
tota la superfície agrícola de Figueres, s’ha estimat que es poden repartir en aquesta àrea uns 216
Kg N/ha/any. Segons el Real Decret 261/1996, de 16 de febrer, la quantitat màxima de residus
ramaders que es pot aplicar al conreu és de 170 Kg N/ha/any. Els 216 Kg N/ha/any produïts a
Figueres, es donarien suposant que tot el residu també s’apliqués dintre del municipi. Cada
explotació ramadera però, té assignada una superfície agrícola (es desconeix) a la qual pot destinar
els residus, que no ha d’estar obligatòriament dintre del terme municipal. De totes maneres, segons
aquests resultats, Figueres és excedentària en la producció de residus ramaders.

Tot i que Figueres no es troba catalogada dintre les zones vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats procedent de fonts agràries, donada la proximitat de zones que sí que ho
són i l’elevada producció de residus del municipi, la possible instal·lació d’una planta de tractament
permetria redistribuïr millor l’excedent produït.
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3.6.3. Diagnosi estratègica

Residus

ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR

• La generació mitjana de rebuig és similar a
la d’altres municipis.

• El nombre de contenidors de rebuig, vidre i
paper i cartró cobreix amb escreix els
estàndards. Tot i això cal estudiar la seva
distribució a la ciutat per a millorar la seva
eficàcia.

• Hi ha una deixalleria la utilització de la qual
es veu incrementada poc a poc.

• A més de les recollides selectives de paper
i cartró, vidre i envasos a Figueres es duen
a terme altres recollides que tenen una
important incidència ambiental: olis, piles,
voluminosos, medicaments, entre d’altres.

• El fet de que la gestió dels serveis
municipals relacionats amb els residus
siguin transferits a FISERSA ha de
permetre millorar la seva eficiència.

• La gestió dels residus sanitaris del principal
centre productor de la ciutat (l’Hospital) es
percep com a correcte.

• La producció de residus a Figueres, i en
general a tot arreu, ha crescut els darrers
anys.

• L’eficiència de la recollida selectiva és baixa
i s’està llunys dels objectius del Programa
de Gestió de Residus Municipals de
Catalunya.

• No es fa recollida selectiva de matèria
orgànica ni recollides específiques a grans
productors.

• Manquen contenidors d’envasos lleugers.
• Hi ha poca informació en relació a la

deixalleria i s’ha de millorar el seu serveis
(horaris) per tal de que sigui més utilitzada
pels ciutadans de Figueres.

• No hi ha un coneixement de la quantitat de
residus inerts que es generen al municipi ni
de la seva gestió. Cal aplicar la normativa
vigent.

• Un 19% de les indústries de Figueres tenen
obligació de presentar la Declaració Anual
de Residus Industrials.

• Cal millorar el control dels residus sanitaris
generats a la ciutat.

• A Figueres es produeixen més residus
ramaders dels que es poden aplicar a la
superfície agrícola existent.

3.6.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

La valoració dels aspectes relacionats amb el tema dels residus no ha estat molt positiva,
especialment pel que fa al nombre de contenidors (un 15,7% els ha valorat com a malament) i la
neteja de la ciutat (un 18,8% els ha valorat com a malament). Destaca que hi ha un important
nombre de persones que no valoren la producció de residus (11,0%).

• Producció de residus

10,0% 37,0% 41,5% 0,5%

11,0%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC
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• Nombre de contenidors

15,7% 42,8% 36,0% 1,6%
3,9%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

• Neteja del carrer

17,8% 38,3% 42,0% 1,6%

0,3%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

Pel que fa a la realització de bones pràctiques ambientals en relació als residus cal destacar que
prop del 60% dels enquestats han declarat fer sempre recollida selectiva de paper i/o vidre el que
contrasta amb els baix percentatge de recollida selectiva que es fa a la ciutat (7% del total dels
residus generats). Destaca també com el percentatge de persones que fan recollida selectiva
d’embalatges disminueix de manera important (un 28,2% declaren fer recollida d’embalatges
sempre) coherentment amb el dèficit de contenidors per a aquest tipus de residu que hi ha a la
ciutat.

Pel que fa a l’ús de contenidors destacar que encara hi ha un 6% de persones que no es fan servir.
D’altra banda es destaca també la baixa utilització de la deixalleria.

• Recollida selectiva de paper

59,2% 16,3% 10,8% 13,4%

0,3%

Sempre Mai
NS/NC

• Recollida selectiva de vidre

61,1% 20,8% 8,2% 9,7%

0,3%

Sempre Mai
NS/NC

• Recollida selectiva d’embalatges

28,2% 13,9% 24,7% 32,9% 0,3%

Sempre Mai
NS/NC
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• Ús de contenidors

78,6% 13,7%
0,8%

6,1%
0,8%

Sempre Mai
NS/NC

• Ús de la deixalleria

8,9% 10,0% 25,3% 54,7% 1,1%

Sempre Mai
NS/NC

Els grups de treball

Pel que fa als residus es considera que cal millorar pel que fa al compostatge (de moment
inexistent), al número i la distribució de contenidors, el nivell de reciclatge, la recollida selectiva, la
deixalleria (tot i que es considera molt positiva la seva existència) i les campanyes d’educació i
sensibilització.

La millora de la gestió dels residus sòlids urbans ha estat el aspecte clau que van assenyalar els
experts per tal d’avançar cap a la sostenibilitat de Figueres
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3.7. Atmosfera

3.7.1. Resum de la situació actual

Principals focus d’emissió

Les principals fonts d’emissió de contaminants atmosfèrics són el transport, els processos industrials
i les fonts domèstiques i les fonts domèstiques i serveis.

Es calcula que globalment les emissions anuals de contaminants atmosfèrics a Figueres són:

Estimació d’emissions totals a Figueres (tones), 2001
Contaminant Transports Sector

Industrial
Sector

Domèstic
Gas-Oil Total

SOx - - - 177 177
NOx 757 5,8 23,2 23, 809
CO 3.710 1,4 35,4 11 3.760
PST 46,4 1,5 2,3 2,7 52,9
COV 365 1,3 4 3,2 373
CH4 15,7 0,15 0,56 0,8 17,2
N2O 2,62 - - - 2,62

Font: Elaboració de l’equip de l’IMA

Pel que fa al CO2 no es disposa de dades per sector havent-se realitzat una estimació a partir del
consum de gas natural i de les vendes de gasos liquats del petroli (GLP, propà i butà) i de
combustibles líquids (gas-oil i gasolina) ponderades segons si el consum es realitzat al municipi o
no. Aquesta estimació situa les emissions de CO2 al voltant de les 126.400 tones.

La major part de les emissions procedeixen dels transports, sobretot en les vies més transitades.
L’activitat industrial no s’ha detectat com problema pel que fa a l’emissió de contaminants
atmosfèrics.

Immissions de contaminants. Qualitat de l’aire

Figueres disposa només d’un aparell manual de mesura de la contaminació atmosfèrica del qual
s’obtenen mostres per a mesurar la concentració de SO2 i fums negres. S’obté un valor mitjà diari
per a cada contaminant.

Les dades obtingudes per aquesta estació denoten una qualitat de l’aire bona. Totes les mesures
obtingudes indiquen que els nivells de SO2 i fums negres es troben per sota els valors límits
permesos.

3.7.2. Elements significatius de la diagnosi

La informació sobre immissió i emissió del municipi és molt escassa

La caracterització de la qualitat de l’aire del municipi o immissió s’ha de fer a partir d’un únic aparell
manual de mesura, mancant mesures dels contaminants més significatius com ara el CO i l’O3. La
gran variabilitat en l’espai i en el temps dels nivells d’immissió fa que aquestes aproximacions siguin
aproximatives.
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Pel que fa a l’emissió tan sols es disposa de la informació sobre les empreses del municipi
registrades al CAPCA, que, en molts casos, és incompleta. Es desconeix l’emissió de les restants
activitats del municipi, dels vehicles que hi circulen, etc.

Assenyalar, a més a més, que es desconeix les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i per tant, el
potencial de reducció de les emissions d’aquests gasos per tal de contribuir a l’acompliment del
protocol de Kyoto.

Bona qualitat atmosfèrica amb problemes puntuals derivats del trànsit de vehicles

La major part dels paràmetres controlats a l’estació manual estan lluny dels límits contemplats per la
normativa vigent: la qualitat atmosfèrica de Figueres es pot qualificar de bona. Existeixen però
problemes puntuals de contaminació amb nivells elevats de fums, monòxid de carboni, en diferents
punts del nucli urbà generats principalment per les emissions de vehicles. Les intensitats de trànsit i
la morfologia dels carrers són els principals factors que influeixen en el nivell de contaminació de
determinats sectors de la ciutat.

Progressiu augment de les emissions de tots els sectors d’activitat

El sector del transport és el de més incidència en l’emissió de contaminants, mentre que el sector
industrial i domèstic no presenten problemes destacables d’emissió de contaminants. Tot i això, el
creixent consum energètic de tots els sectors d’activitat produeix dada any un augment de les
emissions de contaminants atmosfèrics. Les mesures per afavorir l’estalvi i l’aplicació d’energies
renovables podran afavorir les reduccions globals de les emissions.

No s’han detectat problemes importants pel que fa a les emissions industrials

L’activitat industrial a Figueres no s’ha detectat com problema pel que fa a l’emissió de contaminants
atmosfèrics. En qualsevol cas, seria interessant facilitar l’adequació de les indústries a la Llei
3/1998, de 27 de febrer, que varia la classificació de les activitats i la periodicitat del seu control pel
que fa a les emissions atmosfèriques així com incentivar les indústries a l’acolliment als Plans
Graduals de Reducció d’Emissions (PGRE). Aquests programes són voluntaris però comprometen a
les indústries a fer les actuacions necessàries per reduir les emissions i a canvi es poden beneficiar
d’una reducció d’un 10% sobre l’impost de societats
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3.7.3. Diagnosi estratègica

Atmosfera

ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR

• Bona qualitat de l’aire. La contaminació
atmosfèrica no és un aspecte ambiental
problemàtic.

• La major part dels paràmetres controlats
per l’estació manual estan lluny dels límits
contemplats per la normativa vigent.

• Emissions associades a l’activitat industrial
no són importants.

• Manca d’informació en relació a la qualitat
de l’aire a la ciutat (només es disposa d’una
estació de control manual).

• El trànsit és la principal font d’emissió de
contaminants atmosfèrics (gran quantitat de
trànsit de pas i elevat ús del vehicle privat
per viatges interns).

• La utilització del transport públic i els
desplaçaments a peu o en bicicleta són
encara escassos a la ciutat.

• A Figueres hi ha set empreses catalogades
com a potencialment contaminadores de
l’atmosfera.

3.7.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

La qualitat de l’aire ha estat l’aspecte relacionat amb el medi ambient més ben valorat pels
enquestats. Un 33,1% l’han valorat molt bé i un 53,3% força bé. Només un 1,8% l’ha valorat
malament.

• Qualitat de l’aire

1,8% 10,8% 53,3% 33,1%

1,0%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

Els grups de treball

Ni els ciutadans que van participar en els grups de debat ni els experts van indicar cap tema
relacionat amb la atmosfera com a tema clau de diagnòstic.
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3.8. Energia

3.8.1. Resum de la situació actual

Inventari d’infraestructures energètiques

Al mapa següent es mostren les infraestructures energètiques localitzades a Figueres.

Localització infraestructures energètiques
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Fonts i consums d’energia

A Figueres l’any 2001 hi havia 10.216 consumidors de gas natural (97,2% domèstics i 2,8%
comercials) que van consumir un total de 8,6 milions de m3 (equivalents a 7.998 teps). Tant el
nombre d’abonats com el consum s’han vist incrementats els darrers anys (l’any 97 eren 8.285
abonats i 6,4 milions de m3). Actualment s’estima que un 79,9% dels habitatges del municipi estan
connectats al servei de gas canalitzat.

El consum d’energia elèctrica s’estima per a l’any 2001 en 102,9 milions de kWh (equivalents a
8.870 teps) un 56,4% el sector domèstic, un 40,5% l’industrial i un 3,2% l’enllumenat públic.

Dins el grup dels Gasos Liquats del Petroli (GLP) es van vendre a Figueres 3,3 milions de kg de
butà (3.561 teps) i 2,4 milions de kg de propà (2.788 teps).
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Finalment, pel que fa al consum de combustibles líquids (gasolina i gas-oil) l’any 2001 es van vendre
a Figueres uns 92 milions de litres (78.700 teps) dels quals un 88% son venuts al sector del
transport (81,5 milions de litres). S’estima que d’aquests darrers només 41,5 milions són consumits
al mateix municipi (cal recordar la situació de Figueres com nus de diverses carreteres).

Consum de combustibles 2001

Tipus de combustible Consum Unitat Consum
teps

%
s/total

Gas natural 8,6 milions m3 7.998 11,7%
Electricitat 102,9 milions kWh 8.870 13,0%
Butà 3,3 milions kg 3.561 5,2%
Propà 2,4 milions kg 2.788 4,1%
Combustibles líquids 52 milions litres 45.045 66,0%
TOTAL 68.262 100%
Font: Elaboració pròpia a partir de les elaborades per l’equip de l’IMA

Anàlisi de la gestió energètica municipal

Actualment a Figueres hi ha 5.900 lluminàries (75,5% de vapor de sodi, 18,3% de Vapor de mercuri i
un 6,2% d’altres tipus) amb un sistema d’encesa basat en horaris i no en intensitats de llum i un
sistema d’apagada que permet la mitja apagada a partir d‘una hora determinada.

El consum d’energia l’any 2001 va ser de 3,3 milions de kWh/any, el que correspon a 92
kWh/habitant/any, un 16,3% menys que l’any anterior. Aquesta disminució respon a les actuacions
realitzades en el marc del Pla Director per a l’Estalvi Energètic en l’Enllumenat Públic a Figueres,
realitzat l’any 1996.

A nivell d’equipaments municipals l’any 2000 es van consumir 31.891 m3 (29,66 teps) de gas natural
per a calefacció, 271.999 litres de gas-oil per a calefacció i aigua calenta (236 teps) i 5,5 milions de
kWh (478,4 teps).

Finalment, pel que fa al consum del parc de vehicles municipal (22 cotxes, 11 motos, 5 camions o
furgonetes, 4 autobusos i 1 grua) aquests han consumit 112.000 litres (93 teps) de combustibles
líquids l’any 2001

Atès que el principal consumidor municipal és la piscina s’ha elaborat un projecte per a la utilització
d’energia solar per escalfar l’aigua de la piscina.

Cogeneració energètica

A Figueres només hi ha constància d’una empresa que realitzi cogeneració termoelèctrica: Miquel
Carreras Vernís, SA, dedicada a la fabricació de terra cuita. Inicialment l’energia generada era per
consum propi si be a partir de 1999 l’empresa va començar a vendre l’excedent produït a FECSA.
Actualment produeix 1.660 MWh l’any dels que un 64% son venudes a FECSA (menys d’un 2% de
l’energia consumida al municipi.

Energies renovables

L’Ordenança Fiscal General, en el seu article 4, estableix alguns elements que permeten el benefici
fiscal de les persones que utilitzin energies renovables.
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Tot i aquesta ordenança no es coneix el grau d’implantació d’aquest tipus d’energia en el sector
privat. Segons l’opinió d’algunes empreses instal·ladores aquest encara es reduït encara que s’ha
vist incrementat els darrers anys.

Pel que fa al sector públic no hi ha cap instal·lació d’aprofitament d’energia renovable en l’actualitat.
Hi ha però un “Projecte de reforma per a l’estalvi energètic, el sistema de calefacció, climatització i
producció d’aigua calenta sanitària i de substitució de la coberta de la piscina municipal de Figueres”
aprovat a mitjans del 2000 i encara no executat.

3.8.2. Elements significatius de la diagnosi

Consum energètic relativament moderat

El consum energètic total a Figueres durant el 2001 es quantifica en 101.918 tones equivalent de
petroli (tep), que equival a 2,9 tep per habitant. Si és resta l’energia que s’ha estimat que s’utilitza
fora del municipi, el valor disminueix a 1,6 tep/hab. Aquest valor és inferior al de la mitjana catalana
(2,2 tep/hab), segurament degut a la poca activitat industrial de Figueres.

Baixa utilització de fonts d’energies netes

De l'energia total distribuïda a Figueres, un 8% correspon al gas natural (7.998 tep), un 9% a
l'energia elèctrica (8.870 tep), un 6% als gasos liquats del petroli (6.349 tep), i finalment, un 77% al
consum de combustibles líquids (78.701 tep). L’única instal·lació de cogeneració que es coneix
produeix (a partir de gas-oil) 143 tep d’energia elèctrica a l'any.

Pel que fa a l’ús d’altres fonts d’energia a la piscina municipal s’ha executat recentment un projecte
de reforma que inclou millores en l'estalvi energètic, el sistema de calefacció, climatització i la
producció d'aigua calenta sanitària i la substitució de la coberta. Aquest projecte ha comportat la
utilització del gas natural i de col·lectors solars com a fonts d’energia en aquesta instal·lació
municipal.

El sector transports, el principal consumidor

El sector transport, degut a l’ús dels combustibles líquids d’origen fòssil, és responsable d’una gran
part del consum total energètic de Figueres. El consum de combustibles líquids pel transport és un
valor molt elevat per una població com Figueres. Per tant, s’ha fet una estimació de la part d’aquesta
energia que és utilitzada fora del municipi (més del 60%). En qualsevol cas, seria interessant reduir
aquest consum potenciant l’ús del transport públic, la bicicleta o els desplaçaments a peu en tot el
casc urbà, i millorant també el servei de transport públic entre els municipis del voltant de Figueres.

Consideració de l’eficiència energètica en la gestió de les instal·lacions municipals

S’ha estimat que el sector públic municipal ha consumit al 2001 unes 837 tep. D’aquestes, un 57%
corresponen al consum d’energia elèctrica, un 4% al consum de gas natural i un 39% al consum de
combustibles líquids. D’entre tots els edificis municipals destaca la piscina amb un consum elevat
d’electricitat i gas-oil i per la qual ja s’ha elaborat un projecte de reforma energètica amb l’objectiu de
reduir el consum energètic. També tenen un consum elevat d’energia elèctrica la biblioteca
comarcal, l’edifici de l’Ajuntament, el pavelló nou i l’edifici de la policia. Caldria fer un estudi per
analitzar les eficiències energètiques dels edificis municipals. Per tal de racionalitzar el consum
energètic d’aquests edificis calen mesures d’estalvi com: utilitzar sistemes de control (per ajustar les
hores d’operació dels sistemes d’il·luminació al que és estrictament necessari en funció de
l’ocupació i la llum exterior), manteniment dels sistemes de climatització (canvi de filtres, neteja…),
revisions periòdiques dels sistemes de calefacció i de producció d’aigua calenta, utilització d’equips
informàtics i electrodomèstics de baix consum… També seria convenient augmentar l’ús del gas
natural en detriment del gas-oil (per calefacció).
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Cal reempendre les accions per millorar l’eficiència de l’enllumenat públic

L’enllumenat públic representa un 3% del total d’energia elèctrica consumida al municipi, però un
59% del consum elèctric municipal. Amb l'objectiu de racionalitzar el consum energètic Figueres va
elaborar al 1996 el Pla Director per a l'Estalvi Energètic en l'Enllumenat Públic. La principal actuació
que s’ha fet ha estat invertir la proporció de làmpades de vapor de sodi (VS), que consumeixen
entre un 50 i un 60% menys d’energia. Actualment les làmpades de VS representen un 75% del
total. La relació entre la potència total contractada i la instal·lada sembla alta, en aquest sentit
caldria realitzar una auditoria energètica per tal de verificar aquesta relació. Degut a que el
Parlament de Catalunya està pendent d’aprovar el reglament de la Llei de contaminació lumínica o
Llei d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a la protecció del medi nocturn, no s’han
continuat fent actuacions en l’enllumenat públic per tal de poder adaptar el Pla Director al nou
reglament. Ara bé, tant aviat com aquest reglament entri en vigor, caldrà continuar amb les accions
previstes en el Pla, (o amb d'altres d'equivalents).

3.8.3. Diagnosi estratègica

Energia

ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR

• Consum energètic relativament moderat.
• L’Ajuntament està fent un esforç important

vers a l’eficiència energètica tant en els
edificis municipals com en l’enllumenat
públic.

• Hi ha un Pla d’Estalvi Energètic i projectes
emblemàtics per a la optimització de l’ús de
l’energia (Projecte de la Piscina Municipal).

• Augment continuat de l’ús de gas natural
que malgrat ser una font d’energia no
renovable, és una de les menys
contaminants.

• Baixa utilització de fonts energètiques
netes.

• Figueres actua com a centre distribuïdor de
combustibles líquids empleats en el
transport.

3.8.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

En relació a l’energia es va preguntar als ciutadans si realitzaven o no mesures d’estalvi energètic i
amb quina periodicitat.

Els resultats mostren que més d’un 70% els figuerencs i figuerenques realitzen mesures d’estalvi
energètic sempre o habitualment. Un 11,3% de la població, però, no les fan mai.

• Estalvi d’energia

33,9% 39,6% 14,7% 11,3%

0,5%

Sempre Mai
NS/NC
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Els grups de treball

Pel que fa als temes energètics els ciutadans van fer moltes propostes de futur encara que no hi ha
cap element de diagnòstic que es pugui destacar. Per contra els experts van considerar que per tal
d’avançar cap a la sostenibilitat de Figueres cal fer un esforç important en polítiques d’estalvi i de
gestió energètica.
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3.9. Altres vectors ambientals

3.9.1. Resum de la situació actual

Soroll

Actualment es considera el soroll com un dels principals contaminants de les ciutats, amb efectes
directes sobre el benestar de les persones i la seva qualitat de vida.

El trànsit motoritzat és una de les principals fonts emissores de soroll ambiental i ben segur la font
que ha sofert un increment més significatiu dins a les ciutats.

A Figueres a més a més s’han de considerar altres fonts, en especial el trànsit ferroviari i les
activitats industrials i recreatives.

Actualment no es disposa de dades de soroll al municipi i les dades qualitatives existents (denúncies
i queixes) no permeten avaluar la problemàtica. Tanmateix, el Departament de Medi Ambient ha
elaborat un cadastre de soroll a Figueres que, si be sobre una base cartogràfica una mica
desfasada, permet delimitar tres zones de sensibilitat acústica:

Zones de sensibilitat acústica de Figueres (LAr en dBA)
Zones de sensibilitat

acústica 7-22 h 22-7 h Alguns exemples

A (alta) 60 50
Urbanització Parc-sol, Barri de Colubret, àrea del
Poble Nou, urbanització el Castell i zona nord del
nucli de Vilatenim

B (moderada) 65 55 C/ de Pere III, de Pujades, del Nord, de Vilafant i
de la Jonquera.

C (baixa) 70 60

carreteres de Roses a Olot (C-260), de la Bisbal
d'Empordà a Portbou (c-252a) i de Figueres a
Llers (GEP-5106); c/ del centre urbà com el de
Sant Llàtzer i el de Fages de Climent; i altres
zones com la Rambla, la plaça de la Victòria i al
voltant de zones industrials

D (zones específiques)*
Font: Elaboració de l’equip de l’IMA

* A establir per l’Ajuntament

Contaminació electromagnètica

Atès el debat generalitzat sobre l’hipotètic efecte d’alguns camps electromagnètics sobre la salut
humana s’ha adoptat la terminologia de contaminació electromagnètica per a fer referència a
l’existència de camps electromagnètics amb freqüències i intensitats diferents a les dels camps
naturals, i al seu possible efecte nociu.

A Figueres les principals infraestructures causants de camps electromagnètics a prop d’àrees
habitades són:

• Estació receptora d’energia elèctrica: un estudi realitzat per l’Institut de Medi Ambient-UdG
elaborat per X. Casamitjana i LL. Salabert estableix que no hi ha cap zona que es pugui
considerar de risc per a la salut humana.



68 Agenda 21 de Figueres. Document de diagnosi municipal del municipi

• Antenes de telefonia mòbil: a Figueres hi ha instal·lades 6 antenes: la campanya de mesures de
radiació electromagnètica realitzada darrerament per l’Ajuntament indica que tots els valors
obtinguts compleixen amb els límits de referència de la legislació vigent.

• Transformació en edificis: tot i que no s’ha demostrat la seva perillositat l’Ajuntament ha decretat
una moratòria que evita la instal·lació de nous transformadors.

Contaminació lumínica

L’anàlisi realitzat per la UPC i la UB en el marc del Pla Pilot per a l’Avaluació i Reducció de la
Contaminació Lumínica a Catalunya situa Figueres en la segona categoria més alta en funció del
flux lumínic total emès (de 50.000 a 200.00 kilolumens (klm)).

La principal causa de la contaminació lumínica és la il·luminació artificial de les vies publiques, i
depèn del tipus de lluminària.

3.9.2. Elements significatius de la diagnosi

El soroll, un tema pendent

Actualment no es disposa de dades de soroll al municipi i les dades quantitatives existents
(denúncies i queixes) no permeten avaluar la problemàtica.

A partir del proposta elaborada pel Departament de Medi Ambient (DMA), l’Ajuntament de Figueres
ha d’aprovar el cadastre de soroll, que fixi les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del seu
municipi.

El següent pas és l’elaboració d’una Ordenança Municipal a Figueres sobre contaminació acústica
(tal com diu el projecte de Llei contra el soroll), inclosa la redacció d’una sèrie de normes i
recomanacions, destinades a establir els criteris de bona qualitat acústica a la ciutat i garantir la
prevenció i correcció de la contaminació pel soroll, assegurant la qualitat de vida a la població i al
medi urbà.

La contaminació electromagnètica, un tema a debat

Darrerament ha aparegut a Figueres, com a altres ciutats, la polèmica del possible efecte que poden
tenir els camps electromagnètics sobre la salut de les persones. Els principals motius d’alarma a la
ciutat han estat la presència d’algunes infraestructures causants de camps electromagnètics a prop
d’àrees habitades. Principalment, l’estació receptora d’energia elèctrica situada a la zona residencial
de l’Olivar Gran, les antenes de telefonia mòbil, i els transformadors elèctrics situats a dintre dels
edificis.

Un estudi realitzat per l’IMA-UdG l’any 1999 conclou que més que la pròpia estació, el que provoca
camps electromagnètics mesurables al seu voltant són les línies d'alta tensió (132 kV, 66 kV, 25 kV)
que hi arriben i distribueixen l'energia elèctrica. Segons l'esmentat estudi, només petites àrees per
sobre de línies soterrades o per sota de línies aèries presenten risc, considerant de risc uns nivells
de camp magnètic superiors a 200 nT (nivell 500 vegades inferior al nivell de seguretat legislat que
és de 100.000 nT).

Un pas endavant per a minimitzar la contaminació lumínica

Figueres es troba entre les poblacions de Catalunya més sensibles a la problemàtica de la
contaminació lumínica, com demostra l’existència d’un pla específic per afrontar aquesta qüestió. El
Pla Director per a l'Estalvi Energètic en l'Enllumenat Públic a Figueres (1996), té com a principal
objectiu disminuir el consum energètic. Aquest ús més eficient de l'enllumenat públic produeix, al
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mateix temps, una disminució de les emissions indesitjables de llum (i en conseqüència, de la
contaminació lumínica).

Actualment, el Departament de Medi Ambient està elaborant el reglament tècnic de la Llei
d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a la protecció del medi nocturn. Per això, no s'ha
continuat reformant la xarxa d'enllumenat públic a Figueres, a l’espera de poder adequar el Pla
Director al nou reglament.

Les actuacions més importants que s'han dut a terme en l'enllumenat municipal de Figueres que han
reduït la contaminació lumínica són: la substitució de les làmpades de Vapor de Mercuri per les de
Vapor de Sodi, i la implementació de la mitja apagada a partir d'una hora determinada. El
percentatge que representa el tipus lluminària que produeix una alta contaminació lumínica (esfera)
és petit (6%), però cal tenir en compte que no s’han d’instal·lar noves lluminàries d’aquestes
característiques inadequades i que caldria substituir o adequar les encara presents per disminuir al
màxim la contaminació lumínica.

3.9.3. Diagnosi estratègica

Altres vectors ambiental

ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR

Soroll
• Existència de focus de soroll importants

(carreteres transitades, ferrocarril, zones
d’activitat lúdica nocturna,...)

• No hi ha una Ordenança Municipal en
relació al soroll.

• No hi ha un Cadastre de Soroll aprovat
Contaminació electromagnètica

• Estudis específics per a conèixer la
intensitat dels camps magnètics a la ciutat.

• Les mesures de camps electromagnètics
mostren valors dins dels límits establerts.

• Dues infraestructures elèctriques rellevants
(estació transformadora i línia de 132 kV)

• Sis antenes de telefonia mòbil. Una sense
llicència.

Contaminació lumínica
• El municipi de Figueres és un dels pocs que

vetlla per la disminució de la contaminació
lumínica: hi ha un Pla director per a l’Estalvi
Energètic en l’Enllumenat públic.

• El nombre de lluminàries contaminants
relativament baix.

• No es disposa d’un mapa de nivells
d’il·luminació.

3.9.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

Dels vectors que s’inclouen en aquest capítol només es va fer valorar la situació de Figueres en
relació al nivell sonor. En general no és un vector ben valorat, un 13,4% dels enquestats han l’han
valorat com a malament. La nota mitjana ha estat de 2,3 sobre 4.
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• Nivell de soroll

13,4% 42,8% 41,7% 1,6%

0,5%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

Els grups de treball

Quant al soroll es destaca la millora que hi ha hagut a la Plaça del Sol i s’assenyala com a aspecte a
millorar la contaminació acústica produïda per l’activitat nocturna.

Els experts no han considerat cap dels vectors dels que tracta aquest capítol com un aspecte clau
per avançar cap a la sostenibilitat de Figueres.
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4. Aspectes de sostenibilitat econòmica

4.1. Economia de les persones

4.1.1. Resum de la situació actual

Definició de l’àrea de mercat

L’anàlisi de la mobilitat obligada per motius de treball ens permet conèixer el grau de tancament i
obertura del mercat de treball d’una zona determinada, en el nostre cas Figueres i l’Àrea Funcional
de Figueres (AFF)

Els dos conceptes a utilitzar són: l’autocontenció i l’autosuficiència. Per autocontenció entenem el
percentatge de població resident en una àrea geogràfica que treballa dins aquesta mateixa zona.
Mentre que per autosuficiència ens referim a la proporció de llocs de treball generats a l’àrea coberts
per residents al municipi.

A principis dels anys noranta el mercat de treball de Figueres presentava un grau d’interrelació amb
el seu entorn força baix, amb índexs d’autocontenció i autosuficiència superiors al 70%. Cinc anys
més tard, el mercat es força més obert, amb taxes significativament més baixes de persones
ocupades al mateix municipi (65%) i de cobertura dels llocs de treball locals (64%). És de suposar
que aquests darrers anys aquesta tendència s’ha consolidat i, per tant, hi ha un major grau
d’obertura del mercat laboral.

Alhora, el fet que la major part dels desplaçaments, des de i cap a, Figueres es realitzin dins de
l’AFF reforça aquest elevat grau d’autocontenció i autosuficiència. Dels 4.157 llocs de treball del
municipi ocupats per no-residents de 1996, més d’una tercera part provenien de municipis de l’àrea
funcional de Figures. De la mateixa manera, també un terç dels residents a Figueres que anaven a
treballar fora del municipi, tenien per destinació poblacions de l’entorn de la capital de l’Alt Empordà.

La creixent integració dels fluxos econòmics i productius fa cada cop més necessari que les anàlisis
estiguin referides als àmbits “reals” i no solament administratius. Figueres actua com a eix
vertrebrador de l’Àrea Funcional de Figueres, el que implica una important mobilitat obligada i
conseqüentment un trànsit de vehicles privats important amb el que això representa pel que fa a la
contaminació atmosfèrica i al soroll.

Autocontenció i autosuficiència del mercat laboral

1986 1991 1996

Mobilitat obligada per motiu de treball
Desplaçaments dins del municipi (A) 8.294 9.482 7.994
Desplaçaments cap a fora del municipi (B) 2.313 3.929 4.374
Desplaçaments des de fora del municipi © 2.205 3.584 4.157

Població ocupada i resident al municipi (PORL) (A) 8.294 9.482 7.994
Total població ocupada resident (POR) (A+B) 10.607 13.411 12.368
Total llocs de treball localitzat al municipi (LLTL) (A+C) 10.499 13.066 12.151
Autocontenció a Figures (PORL/POR) 78,2% 70,7% 64,6%
Autosuficiència a Figueres (PORL/LLTL) 79,0% 72,6% 65,8%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya
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Activitat, ocupació i atur

El creixement demogràfic que ha experimentat Figueres els darrers 15 anys ha anat acompanyat
d’un major increment de la taxa d’activitat. Entre 1986 i 1996 el creixement anual acumulatiu de la
població activa ha estat d’un 1,9 %, un punt i mig per sobre de la taxa de població. Així si a l’inici del
període la taxa d’activitat es situava en un 50% de la població major de 16 anys, 10 anys més tard
aquesta xifra arribava a prop del 54%, lleugerament per sobre de les taxes d’activitat de Catalunya i
l’Alt Empordà.

Per sexes, tot i les tendències a reduir les diferències, el 1996 les taxes d’activitat i ocupació de la
població femenina (41,7% i 32,9% respectivament) eren poc més de la meitat de la masculina
(67,1% i 59,8%).

Població en relació amb l’activitat

1986 1991 1996 % creix.
Anual 86-96

Total població 31.942 34.573 33.157 0,4%
Població major de 16 anys 24.029 27.206 26.972 1,2%
Població activa 12.074 15.023 14.540 1,9%
Ocupats 10.663 13.411 12.369 1,5%
Desocupats 1.411 1.612 2.171 4,4%
Taxa d’atur 11,7% 10,7% 14,9% 2,4%

Taxa d’atur homes 9,6 8,2 10,8 1,2%
Taxa d’atur dones 16,2 15,0 21,1 2,7%

Taxa d’ocupació 44,4% 49,3% 45,9% 0,3%
Taxa d’ocupació homes 64,5 66,1 59,8 -0,8%
Taxa d’ocupació dones 25,6 33,6 32,9 2,5%

Taxa d’activitat a Figueres 50,2% 55,2% 53,9% 0,7%
Taxa d’activitat homes 71,4 72,1 67,1 -0,6%
Taxa d’activitat dones 30,6 39,6 41,7 3,1%

Taxa d’activitat Alt Empordà 49,2% 53,6% 53,4% 0,8%
Taxa d’activitat homes 71,1% 70,3% 66,7% -0,6%
Taxa d’activitat dones 27,7% 37,4% 40,5% 3,9%

Taxa d’activitat a Catalunya 50,8% 53,9% 53,4% 0,5%
Taxa d’activitat homes 71,3% 70,1% 66,4% -0,7%
Taxa d’activitat dones 31,7% 38,8% 41,2% 2,7%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Situació de la població ocupada

Pel que fa al grau de precarització laboral de Figueres aquest es lleugerament inferior al de l’Alt
Empordà o la mitjana catalana si be no és igual per col·lectius. Les dones presenten una taxa de
contractació eventual sensiblement superior als homes.
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Població de 16 i més anys ocupada per situació professional

Homes Dones Total Alt
Empordà Catalunya

Empre. Amb personal assal. 905 319 1.224 3.926 158.256
Empre. Sense personal assal. 823 427 1.250 5.764 268.977
Membres de cooperatives 61 21 82 402 24.592
Ajudes familiars 44 70 114 459 15.993
Empleats fixos 4.254 2.482 6.736 17.005 1.213.532
Empleats eventuals 1.516 1.150 2.666 7.890 489.895
Altres situacions 163 134 297 622 33.407
Total 7.766 4.603 12.369 36.068 2.204.652
A: Nivell d’assalarització1 74,3% 78,9% 76,0% 69,0% 77,3%
B: Grau de precartizació2 19,5% 25,0% 21,6% 21,9% 22,2%
C: Nivell empresarial3 11,7% 6,9% 9,9% 10,9% 7,2%
D: Nivell d’autònoms4 10,6% 9,3% 10,1% 16,0% 12,2%

A (Treballadors fixos + treballador eventual assalariats / total de població de 16 o més anys classificada per sexe)*100
B (Treballadors eventuals / total assalariats)*100
C (Empresaris que ocupen personal / total de població de 16 o més anys ocupada, classificada per sexe)*100
D (Empresaris sense personal assalariat / total de població de 16 o més anys ocupada, classificada per sexe)*101

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Evolució de l’atur registrat

Les dades d’atur registrat de Figueres entre 1998 i 2001 assenyalen una disminució força
significativa del nivell de desocupació. Dels 1.088 aturats registrats el 1996 s’ha passat a 865, el que
suposa una reducció de més del 20%. S’ha passat d’una taxa d’atur del 7,5% al 5,8% el que
representa una evolució lleugerament més positiva que a la comarca o les comarques gironines.

L’Àrea Funcional sense Figueres ha passat de 285 aturats l’any 1998 a 250 l’any 2001 el que
representa una reducció del 12%.

Evolució de l’atur registrat (a 31 de març de cada any)
Població

activa 1998 1999 2000 2001

Total % Total % Total % Total %
Figueres 14.540 1.088 7,5 856 5,9 840 5,8 865 5,8
AFF 19.561 1.373 7,2 1.100 5,6 1.100 5,6 1.115 5,7
AFF s. Figueres 5.021 285 5,7 244 4,9 260 5,2 250 5,0
Alt Empordà 41.238 3.143 7,6 2.373 5,8 2.510 6,1 2.491 6,0
Comarques gironines 236.091 17.980 7,6 14.735 6,2 14.296 6,1 14.538 6,2
Catalunya 2.731.672 229.239 8,4 189.238 6,9 170.606 6,2 167.776 6,1

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Per nivell d’instrucció s’observa que la taxa d’atur disminueix a mesura que s’incrementa el nivell
d’estudis: les taxes més baixes es donen entre el s diplomats i els llicenciats. En canvi, el gruix
d’aturats es concentra als nivells d’estudis de primària (a Figueres un 56% dels aturats presenten un
nivell d’instrucció inferior a la 2ª etapa d’EGB.
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La renda familiar

Si comparem l’indicador de renda per càpita de Figueres amb altres ciutats mitjanes de l’àmbit
gironí, la ciutat de Figueres es situa per sobre d’elles amb excepció de la ciutat de Girona.

Evolució de la renda familiar disponible per càpita

Indicadors renda Idescat1 Indicador renda La
Caixa2

1991 1996 2001

Índex 100 RFBD
(milers €) Índex 100 RFBD

(milers €) Nivell Interval RFBD
(milers €)

Catalunya 100,00 6,93 100,00 9,41 7 >10,22 i 11,42<
Comar. Gironines 108,19 7,50 109,10 10,26 8 >11,42 i 12,62<
Alt Empordà 115,21 7,98 114,74 10,78 nd
Figueres 109,14 7,58 104,56 9,84 9 >12,62 i 13,52<
Girona 114,71 7,97 111,39 10,48 10 > 13,52
Olot 104,86 7,28 101,95 9,59 8 >11,42 i 12,62<
Palafrugell 102,18 7,10 100,65 9,47 8 >11,42 i 12,62<
Ripoll 91,51 6,35 101,54 9,55 8 >11,42 i 12,62<

1 Índex Catalunya = 100
2 Índex de l’1 al 10, on 5 és la mitjana espanyola (Serveis d’Estudis de la Caixa)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya i Anuario Económico de
España (La Caixa)

Les diferències de renda entre Figures i el seu entorn s’expliquen per diversos motius: estructura de
la població, teixit empresarial, tendències i participació sectorial, etc.

Si analitzem les principals fonts de renda de Figueres es pot concloure que la principal font
d’ingressos familiars de Figueres és la remuneració per treball assalariat (51,2% l’any 1996), mentre
que els excedents bruts d’explotació o rendes empresarials tenen un pes menor (41,4% el mateix
any). Els ingressos per prestacions públiques (bàsicament jubilació i atur) són encara menors
(7,5%).

Comparant l’evolució de la renda per càpita entre 1991 i 1996 i les fonts d’ingrés a Catalunya, Alt
Empordà i Figueres s’observa que mentre a Figueres perden pes els ingressos per treball assalariat
i creixien els excedents d’explotació i les prestacions per jubilació, a Catalunya són els ingressos per
treball assalariat els que creixen de manera important perdent pes els excedents d’explotació.
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Evolució de les fonts de renda 1991-1996
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4.1.2. Elements significatius de la diagnosi

Una ciutat amb un nivell de població activa semblant a l’entorn però amb diferències per sexes

Les dades de població activa de Figueres es desprenen del padró de 1996. A l’any 1996,  la
població de Figueres era de 33.157 habitants, dels quals 14.540 persones formaven part de la
població activa i 18.617 eren no actius. D’entre la població activa, 12.369 són ocupats, 415 busquen
la primera ocupació i 1.756 són desocupats amb ocupació anterior. Per tant a l’any 1996, el
percentatge d’ocupació era elevat (del 85%). No obstant això la taxa d’activat (població activa sobre
el total de població de més de 16 anys) és tant sols del 53,9%, valor semblant a la mitjana de
Catalunya (53,4%) però inferior a les comarques gironines (54,7%).

Val a dir que la taxa d’activitat entre els homes és de 67,1%, superior a la mitjana de Catalunya
(66,4%) o les comarques gironines (66,9%), mentre que la de les dones es situa al voltant del 41,7%
mentre que a Catalunya és del 41,2% i a les comarques gironines del 43%. Destaca doncs la poca
participació de la dona al mercat de treball.

Una evolució del nombre d’aturats menys favorable que a l’entorn

Analitzant l’evolució del nombre d’aturats a la ciutat en relació al seu entorn (Àrea Funcional, resta
de la Comarca i Catalunya) s’observa que només creix a la ciutat (2,98% entre l’any 2000 i el 2001)
mentre que a la resta dels àmbits minva. Aquest increment de l’atur a Figueres es produeix tant per
homes (2,61%) com per les dones (3,195).

Un altre tret preocupant és l’elevada proporció d’aturats de menys de 30 anys respecte al total:
encara que Figueres només té el 34,73% dels aturats de la comarca, concentra gairebé el 50% dels
total d’aturats de menys de 30 anys. Aquest tret es produeix amb més intensitat en els homes que
en les dones.

Un nivell de renda elevat que prové del treball assalariat

La renda bruta disponible per càpita a Figueres és més elevada que a la resta de ciutats mitjanes
gironines. Aquesta renda prové fonamentalment de la remuneració per treball assalariat. Tanmateix
s’observa una tendència a augmentar el percentatge d’ingressos per prestacions publiques
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bàsicament jubilació i atur) front una davallada tant a l’Alt Empordà com a Catalunya d’aquesta font
d’ingressos així com un augment, encara més important, del pes de les rendes empresarials.

4.1.3. Diagnosi estratègica

Economia de les persones

ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR

• Existència d’una reserva de força de treball
que representa un elevat potencial de
creixement.

• Taxa d’activitat entre els homes superior a
la de l’entorn.

• Un nivell de renda disponible elevat.
• Grau de precarització laboral inferior a la

del l’entorn.
• Nivell d’autònoms inferior a l’entorn.

• Taxa d’activitat de les dones baixa. Poca
participació de la dona en el mercat de
treball.

• Nivells d’autocontenció i autosuficiència
cada cop menors (elevada mobilitat per
motius de treball).

• L’atur creix a la ciutat mentre disminueix a
l’entorn.

• Elevada proporció d’aturats de menys de 30
anys.

• Necessitat de programes específics de
formació professional.

4.1.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

Les valoracions fetes a l’enquesta ciutadana dels aspectes relacionats amb l’economia de les
persones mostren una divergència d’opinions, aproximadament una meitat dels que han respost la
pregunta consideren que estan malament o força malament i l’altra que estan molt bé o força molt
bé. Cal destacar el desconeixement que hi ha en relació a les condicions laborals, un 20,5% dels
enquestats no van valorar aquest aspecte.

• Atur

10,0%

8,4% 34,4% 44,9% 2,4%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

• Condicions laborals

20,5%

8,9% 26,0% 43,0% 1,6%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

Els grups de treball
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La formació i qualificació de la mà d’obra de la ciutat han estat els temes de debat principals tant pel
que fa a la ciutadania com entre els experts. Es detecta una mancança important de formació de
nivell mig i la necessitat de desenvolupar més polítiques actives d’ocupació.
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4.2. Estructura econòmica de Figueres

4.2.1. Resum de la situació actual

Macromagnituds bàsiques i estructura sectorial

Les dades sobre el Producte Interior Brut (PIB) i la distribució del Valor Afegit Brut (VAB) per sectors
per l’any 1996, darrer any disponible, assenyalen una estructura econòmica amb un fort component
del sector serveis especialment si el comparem amb la mitjana catalana.

Distribució del VAB per sectors
1991 1996
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Aquestes dades es veuen reforçades analitzant les dades referents a la població ocupada a partir de
les quals s’observa que l’estructura econòmica tant del municipi com de la comarca o l’Àrea Urbana
Funcional (AUF) està cada cop més marcada per les activitats del sector serveis. Amb tot, el sector
industrial segueix representant una part molt important del teixit productiu del municipi.

Així, una primera lectura pel que fa a la població ocupada per sectors d’activitat econòmica permet
marcar la importància que té el sector terciari tant a Figueres com a la seva àrea urbana funcional.

L’anàlisi de les llicències fiscals del municipi confirmen aquesta tendència a la terciarització de
l’activitat econòmica. Així, les dades de l’IAE per al període 1994-2000 defineixen Figueres com un
municipi amb una important presència d’empreses de serveis i comerços al detall.

Evolució de les llicències fiscals 1994-2000

Figueres Àrea Urbana de Figueres (AUF)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya
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Tanmateix, una anàlisi més detallada (a partir dels comptes i treballadors afiliats al Regim General
de la Seguretat Social (RGSS) relativitza la importància dels serveis en el teixit productiu doncs
s’observa que una part important de la població ocupada en el sector terciari ho està en activitats
relacionades directa o indirectament amb el sector industrial. Part de l’activitat terciària està induïda
per l’existència i dinàmica de l’activitat industrial: serveis a empreses, transports i comunicacions,
comerç majorista i altres activitats com part dels serveis financers.

Concentració de l’activitat econòmica a Figueres. 2001

Assalariats Comptes

Nre. % total

52
Comerç al detall, llevat de comerç de vehicles
de motor, motocicletes i ciclomotors; reparació
d'efectes personals i estris domèstics

1.340 14,2% 387

45 Construcció 1.113 11,8% 201
74 Altres activitats empresarials 849 9,0% 165

85 Activitats sanitàries i veterinàries, serveis
socials 785 8,3% 72

55 Hoteleria 768 8,1% 152

50
Venda, manteniment i reparació de vehicles de
motor, motocicletes i ciclomotors; venda al
detall de combustible per a vehicles de motor

661 7,0% 103

51 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç,
llevat de vehicles de motor i motocicletes 578 6,1% 92

75 Administració pública, defensa i Seguretat
Social obligatòria 398 4,2% 12

80 Educació 355 3,8% 42
15 Indústries de productes alimentaris i begudes 343 3,6% 24
60 Transport terrestre; transport per canonades 325 3,4% 43
93 Activitats diverses de serveis personals 239 2,5% 81

28 Fabricació de productes metàl·lics, llevat de
maquinària i equips 183 1,9% 23

29 Indústries de la construcció de maquinària i
equips mecànics 165 1,7% 15

91 Activitats associatives 155 1,6% 25
TOTAL 15 REGISTRES PRINCIPALS 8.257 87,5% 1.437

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del RGSS

Evolució de l’economia de l’Àrea Funcional de Figueres en el darrer quadrieni

Entre 1997 i 2001 Figueres i la seva Àrea Funcional han experimentat una etapa de creixement
econòmic intens, a l'igual que l'Alt Empordà o Catalunya. Figueres, com altres ciutats mitjanes
catalanes, ha experimentat un creixement més intens en els municipis de la seva corona que no pas
dins el seu propi terme, en el sentit que les empreses de nova creació necessitades d'espai
s'instal·len en la perifèria de les ciutats mitjanes a la recerca d'un sol industrial o comercial que ja no
està disponible dins dels límits d'aquests municipis. Aquest creixement s'analitza a partir de la
creació sectorial de llocs de treball i la seva localització en el territori.
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Variació del nombre de treballadors afiliats a la RGSS 1er T 97- 1er T 01(%)

Font: Ajuntament de Figueres a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Si ens atenem a les dades del nombre d'afiliats al RGSS, que indiquen els llocs de treball sectorials
localitzats en un àmbit determinat -excepte els treballadors per compte propi-, podem observar que,
en el període que va del 1t de 1997 al 1t de 2001, etapa àlgida de la represa econòmica, l'entorn
comarcal de l'Alt Empordà, es mostra més dinàmic que les comarques gironines en la generació
d'ocupació.

A Figueres els llocs de treball creixen en el mateix període un 19,4%, per sota de la comarca. En
canvi, si sumem a la capital la dinàmica de creació de llocs de treball del municipis de la seva
corona, podem observar un dinamisme molt més intens, tal com mostra un augment del 37,1%, per
sobre la comarca. Els municipis de Vilamalla, Vilafant, El Far d'Empordà o Santa Llogaia d'Àlguema
s'han convertit en els principals destinataris de la instal·lació de llocs de treball de nova creació de
l'Alt Empordà, atesa la disposició de sol que tenen al costat d'un centre important que proporciona
ma d'obra i serveis així com les principals vies de comunicació. Els municipis de l'entorn de la
capital, especialment en la zona sud, creixen molt per sobre de la capital o la comarca. Els municipis
de l'Àrea Funcional de Figueres sense Figueres experimenten en el període 1997-2001 un
espectacular increment de llocs de treball del 83%.

Aquesta dinàmica ha suposat per la capital de l'Alt Empordà una pèrdua de pes en la distribució de
l'ocupació respecte als municipis de la seva Àrea Funcional, passant del 72% del total de llocs de
treball al 1997 al 63% de 2001. Això no prové d'una pèrdua de llocs de treball a Figueres, atès que
la ciutat creix a bon ritme, crea ocupació i s'especialitza en l'economia de serveis, sinó de l'intens
ritme d'alguns municipis de l'entorn que creixen amb molta força. Els fluxos econòmics i laborals
s'intensifiquen en el període 1997-2001, i l'Àrea Funcional es configura cada vegada més com un
únic espai econòmic on l'estructura productiva es distribueix seguint la lògica de les necessitats de
sòl, d'accés a les vies de comunicació, de consumidors, de ma d'obra potencial i dels serveis
adients a les seves necessitats.

Especialització de l’economia Figuerenca

L’anàlisi de les llicències fiscals de Figueres i la seva comparació amb el seu entorn més immediat
permet determinar el grau d’especialització del teixit econòmic del municipi.
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En aquest sentit, el treball realitzat per el Grup de Recerca AQR de la Universitat de Barcelona en el
marc de l’Estratègia Territorial i Urbana: Figueres Segles XXI, analitza en profunditat
l’especialització de l’economia de Figueres l’any 1998 en relació als municipis entre 10.000 i
100.000 habitants de Catalunya i en relació a una selecció de 22 municipis els quals o be son
capitals de comarca, o son municipis competidors de Figueres.

A grans trets, els coeficients d’especialització dels grans sectors d’activitat respecte a quatre àmbits
de referència (Àrea Urbana, Comarca, Catalunya i selecció del 22 municipis) mostren una economia
doblement especialitzada. Per una banda, el comerç al detall mostra uns coeficients superiors a la
unitat en els quatre casos el que confirma el seu important paper dins el teixit productiu de la ciutat i
del seu entorn. Alhora són significatius els coeficients d’especialització de l’estructura econòmica de
Figueres en activitats de professionals autònoms i artistes.

Coeficients d’especialització segons IAE per grans sectors activitat. 2000

Àmbits de referència

Àrea Urbana
de Figueres Alt Empordà 22 municipis Catalunya

Indústria 0,7 0,8 0,6 0,5
Construcció 0,7 0,7 1,1 1,0
Comerç al detall 1,2 1,2 1,2 1,4
Serveis no al detall 1,0 0,9 1,0 0,9
Professionals i artistes 1,2 1,4 1,0 1,0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya

L’anàlisi per subsectors mostra que les activitats amb major pes relatiu són les branques d’articles
per a la llar, roba i calçat i comerços no classificats, amb índexs superiors a 1,2.

Pel que fa a les activitats amb un menor pes relatiu aquestes són en general totes les referents a les
branques industrials i als autònoms en relació a les activitats agrícoles, industrials i artistes.

Índex d’especialització de Figueres dins l’entorn de 22 municipis rellevant.
IAE 1998
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Font: Elaboració del Grup de Recerca AQR a partir de les dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Estructura empresarial del teixit productiu

El teixit productiu català es caracteritza per una important presència de petites i mitjanes empreses.

En aquests context la relació entre grandària de les empreses i el nombre de treballadors que
ocupen és semblant en tots els àmbits territorials de referència: entre el 75-80% de les empreses
són petites (amb menys de 5 treballadors) que ocupen a menys del 30% dels treballadors.
Paral·lelament es dóna una escassa presència de grans establiments (amb més de 100
treballadors).

Comptes i treballadors segons grandària empresa. 2001

Figures Àrea Urbana Alt Empordà Com. Gironines

Grandària (nre. Treb.) Comp. Treb. Comp. Treb. Comp. Treb. Comp. Treb.
d’1 a 5 1.334 2.599 1.794 3.534 3.776 7.474 19.150 37.980
de 6 a 10 176 1.333 255 1.922 513 3.863 2.821 21.350
d’11 a 25 118 1.845 178 2.820 340 5.440 2.031 32.312
de 26 a 30 14 385 18 497 35 975 250 6.966
de 31 a 50 23 872 36 1.355 60 2.214 451 17.456
de 51 a 100 17 1.216 25 1.698 43 2.886 304 21.243
de 101 a 250 4 700 9 1.521 10 1.727 124 18.454
de 251 a 500 1 488 2 755 2 755 40 13.349
de 501 a 700 0 0 1 704 1 704 10 6.351
de 701 a 2000 0 0 0 0 0 0 7 8.144
Total 1.687 9.438 2.318 14.102 4.780 25.334 25.181 169.110
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball

Els sectors econòmics

• Les activitats agrícoles
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Seguint la tònica general de l’entorn, els darrers anys el sector primari ha perdut pes tant en llocs de
treball i nombre d’explotacions i superfície agrícola.

Entre 1982 i 1999 el nombre d’explotacions va passar de 83 explotacions amb terres (81 amb
superfície agrícola utilitzada) a 31 (28 de les quals amb SAU), mentre que la superfície agrícola es
va reduir de 811ha a 630ha. La reducció de l’activitat agrícola ha afectat tant a les parcel·les petites
com a les de grandària mitjana. Només hi ha hagut un increment pel que fa a les explotacions
d’entre 50 i 100 ha de les que l’any 1982 no hi havia cap mentre que l’any 1999 hi havia 3 (176 ha).4

Distribució de la superfície agrícola utilitzada

Total Secà Regadiu Terres
Llaurades

Pastures
permanents

expl. ha expl. ha expl. ha expl. Ha expl. ha
1999 28 562 21 189 25 372 28 562 0 0
1989 63 747 33 275 56 472 63 686 4 61
1982 81 754 57 336 63 418 81 753 1 2
∆% 82-89 -3,5 -0,1 -7,5 -2,8 -1,7 1,8 -3,5 -1,3 21,9 62,9
∆% 89-99 -7,8 -2,8 -4,4 -3,7 -7,7 -2,4 -7,8 -2,0 -100 -100

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Tot i que es tracta d’una tendència generalitzada, el retrocés ha estat molt més pronunciat que al
conjunt de la comarca on la variació de superfície total utilitzada entre els anys 1989 i 1999 ha estat
del -4,4% de les explotacions i el -0,9% de la superfície.

Pel que fa al nombre de treballadors aquests eren 118 l’any 1989 i 69 l’any 1999 el que representa
una reducció del 5,2%.

• La indústria

Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’anàlisi dels coeficients d’especialització econòmica segons
llicències d’activitat econòmica indiquen que ni Figueres ni la comarca de l’Alt Empordà es troben
especialitzats en indústria.

En general l’evolució d’aquesta branca d’activitat és més negativa a la ciutat que a la comarca o
l’Àrea Urbana Funcional, donant-se una davallada en quan a nombre d’establiments a la ciutat. Les
dades mostren que els municipis que envolten Figueres semblen especialitzar-se en activitats
intensives en espai, com el sector energètic, la indústria química o les manufactures metàl·liques.

Respecte als canvis en la localització territorial de les empreses, per a l’elaboració del document
d’anàlisis de l’activitat econòmica elaborat per AQR es van realitzar 16 entrevistes a les empreses
més grans de l’Àrea Urbana (per facturació i nombre de treballadors), d’elles 11 s’havien fundat
directament al lloc on es troben actualment, i les altres 5 s’havien traslladat des del municipi de
Figueres.

Analitzant les dades corresponents a treballadors i empreses registrades al RGSS s’observa la
importància de les indústries alimentaries (concentren el 25% dels treballadors del sector industrial i
el 16% de les empreses industrials de Figueres).

                                                
4 La dimensió de les explotacions de Figueres segons superfície total és en general reduïda no existint, l’any 1999, explotacions de
més de 100 ha.
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Els subsectors industrials a Figueres i Àrea Urbana

Figueres Àrea Urbana

Treballa. Comptes Treballa. Comptes
Nre. % Nre. % Nre. % Nre. %

15-16 Indústries alimentàries 343 24,7 24 16,2 591 19,2 40 16,1
17-19 Indústria tèxtil i la confecció 7 0,5 1 0,7 141 4,6 3 1,2
20-23 Indús. Fusta, paper i arts gràfi. 125 9,0 35 23,6 217 7,1 49 19,8
24-25 Quím., farmacèutica i plàstic 26 1,9 11 7,4 72 2,3 19 7,7

26 Altres prod. Minerals no
metàl·lics 114 8,2 9 6,1 204 6,6 18 7,3

27 Metal·lúrgia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
28 Productes metàl·lics 183 13,2 23 15,5 489 15,9 46 18,5
29-30 Maquinària i equip infromat. 169 12,2 16 10,8 357 11,6 28 11,3
31-32 Maquinària i material elèctric 121 8,7 9 6,1 131 4,3 12 4,8
33 Fab. D'equipaments de precisió 1 0,1 1 0,7 205 6,7 2 0,8
34-35 Fab. Vehicles motor i remolcs 87 6,3 4 2,7 412 13,4 10 4,0
36-41 Mobles i altres indústries 213 15,3 15 10,1 257 8,4 21 8,5
Total indústria 1.389 100 148 100 3.076 100 248 100
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del RGSS

• La construcció

La construcció ha estat durant els anys noranta un del sectors més dinàmics de l’economia
figuerenca.

Si comparem l’evolució tendencial (excloses les fluctuacions) dels certificats finals d’obra per 1.000
habitants a Figueres i el conjunt de Catalunya, s’observa com la demanda d’habitatges a la capital
de l’Alt Empordà està canviant la seva tendència de ser sensiblement inferior a la mitjana catalana a
trobar-se per sobre d’aquesta.

Evolució certificacions final d’obra (per 1.000 habitants)
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Responent a aquest dinamisme en la demanda les empreses de construcció han experimentat un
important augment en nombre i activitat. Entre 1994 i l’any 2000 les llicències d’activitat en el sector
de la construcció van passar de 353 a 486 (increment anual acumulat del 5,5%). Aquest increment
reflexa tant el dinamisme del sector com una major fragmentació empresarial.

• El comerç

El comerç és un sector clau en les economies locals tant pel seu pes en el mercat de treball com per
la seva capacitat per generar despesa final de residents i no residents. L’atractivitat comercial és
doncs un indicador del paper d’un municipi com a centre de serveis supramunicipal.

Grau de concentració comercial
Comerç
detall

Comerç
engròs Població C. detall

1.000 hab.
C. engròs
1.000 hab.

1994
Figueres 947 163 35.202 26,9 4,6
AUF 1.099 261 46.844 23,5 5,6
Figueres/AUF 86,2% 62,5% 75,1%
Alt Empordà 2.520 436 95.554 26,4 4,6
Figueres/Alt Empordà 37,6% 37,4% 36,8%

2000
Figueres 1.057 203 34.023 31,1 6,0
AUF 1.253 339 47.174 26,6 7,2
Figueres/AUF 84,4% 59,9% 72,1%
Alt Empordà 2.869 641 101.028 28,4 6,3
Figueres/Alt Empordà 36,8% 31,7% 33,7%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya

L’oferta comercial es composa de 1.057 amb una superfície de 104.315 m2. Per tipus d’establiments,
els comerços d’alimentació representen més d’un 25,3% dels establiments. En segon lloc, hi ha les
botigues que venen roba i calçat (amb un 23,3%) i els comerços d’articles per a la llar (amb un
16,8% dels establiments).

La distribució del comerç a la ciutat aquesta es caracteritza per una forta concentració al centre, un
sub-centre al Recinte Firal i escassa densitat vers l’est.

• Els serveis

Els serveis són el principal motor del creixement econòmic de Figueres. Aquesta tendència, comuna
al conjunt de l’economia catalana, s’ha consolidat durant la segona meitat dels anys noranta.

En el cas de Figueres és significatiu que les branques d’activitat amb un major dinamisme hagin
estat els “serveis a les empreses” i les “immobiliàries i altres”. Per la seva banda les activitats
lligades al turisme i “l’hosteleria” també creixen però a un ritme més moderat.
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Creixement IAE serveis per branques a Figueres

99-00 98-99 97-98 96-97 95-96 94-95 ∆∆ %
94-00

Comerç a l'engròs 4,6% 5,4% 7,0% -2,3% -1,7% 9,8% 4,5%
Hosteleria 0,7% 4,1% 3,8% 4,0% 2,4% 9,9% 5,0%
Transport i comunicacions 1,1% -2,1% 5,1% 7,9% -0,6% 1,8% 2,6%
Mediació financera 9,0% -7,1% 6,3% 9,7% -6,5% 5,5% 3,1%
Serveis empresa 11,7% 17,6% 23,6% 16,5% 8,3% 20,0% 19,7%
Serveis personals 2,6% 2,9% 6,2% 3,7% 4,7% 3,5% 4,7%
Immobiliàries i altres 7,0% 18,5% 22,7% 4,8% 7,7% -1,3% 11,6%
Total 4,0% 4,7% 8,2% 4,8% 2,3% 6,2% 6,1%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya

4.2.2. Elements significatius de la diagnosi

Una ciutat de serveis

Figueres es caracteritza per ser una ciutat on la principal activitat econòmica està relacionada amb
el sector serveis. Les dades així ho demostren (Idescat, 1996): 69,56% del VAB (Valor Afegit Brut) i
66,11% de l’ocupació. La resta d’activitats tenen un pes menys considerable. Així la indústria
suposa un 19,9% del VAB i un 22,69% de l’ocupació, i la construcció un 9,77% del VAB i un 9,31%
de l’ocupació.

Important potencial de creixement d’algunes activitats relacionades amb el comerç

Figueres presenta una forta especialització, diversificació i densitat comercial en activitats com
comerç al detall, especialment comerç de compra no diària (venda d’articles per a la llar, roba i
calçat, material de transport), constituint a la ciutat en el centre comercial de tot l’Alt Empordà.
D’aquest rol que juga la ciutat els agents en són conscients, fet que ho demostra les campanyes de
fidelització del comerç amb unes 20.000 targes i la previsió de fer-ne 40.000.

Ara bé també hi ha uns certs inconvenients que s’han de posar a sobre de la taula. En primer lloc, la
mancança d’un sector clau d’atracció de consumidors externs a la comarca i, en conseqüència és la
millora de qualitat de la diversitat de Figueres la que ha de jugar el rol de reclam del consumidor. En
segon lloc, la necessitat d’una renovació urbanística de Figueres que afavoreixi aquesta atracció
(aparcament, espais públics, accessos des de la costa i paisatge urbà). D’això també en són
conscients les autoritats locals i ja s’estan prenent mesures com la renovació de la Rambla de
Figueres. En tercer lloc, el procés de coordinació entre els agents de la ciutat ha de ser ràpid;
existeix una forta competència a municipis molt propers (Girona).

Serveis a empreses, mediació financera i serveis personals, activitats estratègiques per a la ciutat

Son activitats amb una forta competència amb Girona però fonamentals per aprofitar els canvis
futurs i per al desenvolupament d’altres branques d’activitat.

Analitzant les dades corresponents a 22 municipis catalans que juguen un rol molt semblant al que
té Figueres a la comarca de l’Alt Empordà la ciutat es troba més especialitzada que la mitjana
d’aquests 22 municipis. Figueres ha d’aprofitar l’existència d’àrea funcional dinàmica per garantir
que els serveis que necessita l’activitat econòmica de la comarca siguin satisfets des de la ciutat.
Aquest paper és un mínim a exigir. A més a més, l’arribada del TAV ha d’ajudar a potenciar aquest
sectors i Figueres ha de promoure activament la localització d’aquest tipus d’activitat.
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Per fer viable aquest propòsit trobem necessari posar a l’abast de les empreses infraestructures
tecnològiques adients pel desenvolupament d’aquests tipus d’activitats i millorar la formació de la
mà d’obra necessària.

L’àrea funcional ha de jugar fort en les activitats amb necessitat de sòl

Dintre de les branques industrials, l’Àrea Funcional es troba especialitzada en aquelles activitats
d’on surten els béns intermedis necessaris per tal de desenvolupar el petit comerç de Figueres
(producció de productes alimentaris, química i metall i material de transport). Aquesta interrelació
sectorial s’ha de reforçar amb els projectes del parc tecnològic del Far-Vilamalla i el parc logístic.

Ara bé, també hem de pensar que la competència serà molt forta sobretot, amb Girona i que existeix
una certa mancança de mà d’obra qualificada.

La importància del comerç a Figueres

La forta especialització comercial de Figueres la converteix en el veritable centre comercial de l’Alt
Empordà: al municipi de Figueres es concentra el 40% dels establiments comercials de la comarca i
el 80% dels de l’Àrea Funcional.

En aquest sentit la ciutat mostra una estructura comercial molt diversificada, trobant-se ben
representades totes les branques del comerç al detall. Destaca lleugerament l’especialització en
articles per a la llar, roba i tèxtil i comerç no classificat , però sempre dins d’una estructura molt
equilibrada entre les diferents branques.

Tanmateix l’estructura comercial de la ciutat també presenta les següents debilitats, sobre les que
caldria actuar:

• Manca un fort sector amb capacitat d’arrossegament, que faci Figueres coneguda fora de la seva
“àrea de mercat natural”, com podria ser el sector del moble a La Sénia.

• La infrastructura viària d’entrada a la ciutat (especialment, la carretera de Roses) presenta una
capacitat insuficient, formant-se importants retencions en dies de forta afluència de visitants.
També es detecten alguns problemes d’aparcament.

• Els horaris del comerç (molts tanquen al migdia) son, de vegades, poc adequats per als clients
de fora del municipi.

Pel que fa a la distribució del comerç a la ciutat aquesta es caracteritza per una forta concentració al
centre, un sub-centre al Recinte Firal i escassa densitat vers l’est.

D’altra banda la localització geogràfica de Figueres i la demanda no resident a la comarca presenten
grans oportunitats per al comerç figuerenc, però també amenaces a llarg termini: la proximitat de
Girona, amb una forta oferta comercial ja és coneguda pels comerciants locals, però també s’ha de
tenir en compte la competència de Perpinyà en el llarg termini: si els preus a Figueres pugen massa,
el flux de visitants podria invertir el seu sentit.
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4.2.3. Diagnosi estratègica

Estructura econòmica de Figueres

ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR

• Especialització en comerç (el qual és
diversificat i està concentrat) amb un
atractiu per un entorn que va més enllà de
la pròpia àrea funcional.

• Potencial de especialització en serveis a
empreses, mediació financera i serveis
personals.

• La disponibilitat de sòl industrial a l’Àrea
Funcional permet una complementarietat
entre Figueres i la seva Àrea Funcional en
activitats com son la producció de
productes alimentaris, la química i metall i la
producció material de transport.

• Forta competència amb els establiments
comercials de Girona.

• Posició feble pel que fa a grans superfícies i
franquícies.

• Dificultats d’accés viari de clients potencials
al centre comercial de la ciutat.

• No es pot competir només en preus, s’ha de
crear altres avantatges en servei, qualitat i
marca diferenciada.

• La manca de mà d’obra qualificada por ser
un entrebanc vers el potencial en serveis
avançats.

• La coordinació dins l’Àrea Funcional és
fonamental per a aprofitar les oportunitats
que representa la complementarietat.

4.2.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

A l’enquesta de percepció ciutadana no es va fer cap pregunta per conèixer la valoració que fan els
ciutadans i ciutadanes de Figueres de l’estructura productiva de la ciutat.

Els grups de treball

Pel que fa a les conclusions del grup que va treballar els elements relacionats amb el teixit productiu
i el mercat laboral es destaca un únic punt fort, no per això menys important, la complementarietat
de Figueres amb la seva àrea funcional.

Com a elements a millorar els membres d’aquest grup assenyalen els següents:

• necessitat de planificar el sòl industrial a nivell supramunicipal,

• infraestructures de comunicació,

• vetllar per a la qualitat de l’ocupació

• millorar la formació tècnica i professional.

El grup que va estar treballant els aspectes relatius al turisme i el comerç va destacar com a
elements o punts forts els següents:

• bona oferta comercial,

• bona oferta cultural i turística,

• Figueres com a capital de l’Alt Empordà,
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• tema Dalí,

• Castell de Sant Ferran,

• Figueres és una ciutat que es pot gaudir a peu,

• situació geogràfica en relació del sud de França i a la comarca.

Això no obstant, es van assenyalar un seguit d’aspectes sobre els quals cal fer incidència o millorar
entre els quals es destaquen:

• dèficit oferta gastronòmica,

• dèficit oferta hotelera,

• adaptació als horaris del turisme: comerç, oficina turística, etc.,

• accessos, mobilitat i infraestructures de transport,

• transport públic amb les destinacions turístiques de la costa,

• elevat preu dels locals comercials,

• necessitat de saber vendre més be el territori i els recursos turístics,

• baix nivell de pernoctació,

• qualitat del treball i ocupació als serveis comercial i turístic en general,

• manca d’atractivitat a la ciutat quan el comerç tanca.
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5. Aspectes de sostenibilitat social

5.1. Població

5.1.1. Resum de la situació actual

Evolució de la població

El creixement poblacional de l’Alt Empordà en els darrers 25 anys ha estat important. La comarca ha
passat de tenir 77.449 individus l’any 1975 a tenir-ne 95.272 l’any 1998, evolució reflectida en una
taxa de variació del 23% i un guany absolut de 17.823 habitants. La comarca presenta força
estabilitat en las taxes de creixement acumulat.

En aquest context de creixement demogràfic comarcal important, Figueres presenta una dinàmica
de creixement poblacional similar però menys intensa que no pas la comarca. Entre 1975 i 1998
Figueres presenta un guany net de població de 5.480 habitants -molt per sota dels 17.823 de l’Alt
Empordà-, representat per una taxa del 19,5%, 3,5 punts per sota del conjunt comarcal. Figueres ha
passat de concentrar el 36,3% dels habitants de la comarca l’any 1975 a 35,3% l’any 1998.

Distribució de la població a Figueres per districtes

Font: Càtedra de Geografia i Pensament Territorial UdG en Estratègia Territorial i Urbana Figueres s XXI

L’Àrea urbana de Figueres experimenta un comportament demogràfic similar al de Figueres,
manifestant-se estretament dependent de l’evolució de la capital. Sense Figueres, però, l’àrea
urbana tindria un guany percentual d’habitants molt més elevat, del 24,9%.
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Components del creixement demogràfic

La natalitat ha experimentat una reducció intensa entre 1975 i 1985, moment a partir del qual el
nombre de naixements s’ha estabilitzat en les xifres més baixes conegudes per la població catalana
en etapes normals. Aquesta tendència afecta per igual a tot el territori català, amb el matís que dóna
la composició per edats de la població.

Així, per exemple, l’any 1996 la població de Figueres tenia una edat mitjana de 38,4 anys i una taxa
de natalitat (naixements per 1000 habitants) del 10,3, la població de l’Alt Empordà tenia una edat
mitjana de 39,8 anys i una taxa de natalitat del 9,2, les comarques gironines tenien una edat mitjana
de 39,3 anys i una taxa de natalitat del 9,6, i Catalunya una edat mitjana de 39,6 anys i una taxa de
natalitat del 9. En general, com més baixa és l’edat mitjana, més alta és la taxa de natalitat, i en
aquest sentit, Figueres o, en menys grau, les comarques gironines tenen una taxa de natalitat més
alta en raó del menor envelliment de la seva població, no per presentar una pauta reproductiva
diferencial. El conjunt de variables que fan referència a les pautes de reproducció reflecteixen un
comportament “normal” de la comarca, en consonància amb el seu entorn.

Figueres tenia l’any 1998 una taxa de mortalitat del 8,6 per mil, semblant a la de l’Alt Empordà, 8,7,
i inferior al 9,1 de les comarques gironines i de Catalunya. Es tracta d’una situació lògica si atenem
que la proporció de població major de 65 anys en relació a la població de 15 a 65 és inferior a
Figueres que als àmbits de referència.

De la diferència entre ambdós components: natalitat i mortalitat, en resulta el creixement natural o
vegetatiu, que és escassament positiu en tots els àmbits referenciats al quadre següent es
resumeixen els principals components del creixement demogràfic del municipi i es compara amb
altres àmbits de referència.

Components del creixement demogràfic

Figueres Alt
Empordà

Comarques
Gironines Catalunya

Edat mitjana (1996) 38,4 39,8 39,3 39,6
Taxa de natalitat (1996) 10,3 9,2 9,6 9,0
Taxa de mortalitat (1996) 8,6 8,7 9,1 9,1
Creixement natural (1996) 1,6 0,1 0,6 0,1
Saldo migratori (1191-1996) -10’8 10,7 7,1

Font: Càtedra de Geografia i Pensament Territorial UdG en Estratègia Territorial i Urbana Figueres s XXI

Estructura de la població segons edat i sexe

L’evolució de la piràmide d’edats de Figueres i de l’Alt Empordà és similar a la de Catalunya, ja que
depenen dels mateixos factors. Això no obstant, el punt de partida és sensiblement diferent, tal com
es reflecteix en la seva estructura: Figueres presenta una evolució més retardada quan a la reducció
dels grups d’edat més joves i hem d’esperar a la piràmide de 1986 per començar a veure els canvis i
l’estrenyiment de la seva base.

L’última piràmide comparable entre Figueres i Catalunya, la de 1996, mostra pel municipi unes
generacions joves més plenes, les de 0 a 14 anys, i unes generacions adultes-grans, a partir dels 40
anys més buides en relació al conjunt de Catalunya.

L’estructura de la població per grans grups d’edat confirma clarament aquestes diferències. Figueres
té l’any 96 un 17,1 % de població jove, un 66,7 % de població entre 15 i 64 anys i un 16,2 % de
població vella.  Aquestes xifres marquen diferències amb tots els àmbits de referència, especialment
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en el grup de població més jove, on Figueres sobrepassa notablement tan a Catalunya, com a les
comarques gironines i a l’Alt Empordà.

L’índex d’envelliment, que relaciona el pes dels majors de 65 anys sobre la població de menys de 15
anys mostra el profund canvi sofert per la població catalana. Catalunya ha passat de 44 vells per
cada cent joves l’any 1981 a 111 l’any 1996, un augment percentual del 152,5%. Aquest indicador
mostra de nou per Figueres un dels seus trets diferencials més importants, el pes de la població
jove. Malgrat que l’augment percentual  de l’índex és bastant important, de 120 %, per sobre del
comarcal o del de les comarques gironines, les xifres absolutes mostren una societat molt més jove
que la dels àmbits de referència.

Si Figueres té l’any 1996 94,6 persones majors de 64 anys per cada 100 persones joves (0 a 15
anys), l’Alt Empordà en té 111,5 i les comarques gironines 107,5.

5.1.2. Elements significatius de la diagnosi

Figueres i especialment l’àrea urbana presenta una evolució poblacional  positiva

L’Alt Empordà es pot considerar una de les comarques més dinàmiques dins el context català i
gironí. Figueres presenta una evolució poblacional similar però menys intensa que la comarca.

L’àrea urbana en conjunt experimenta un comportament demogràfic similar al de Figueres,
manifestant-se estretament dependent de l’evolució de la capital. Sense Figueres, però, l’àrea
urbana tindria un guany percentual d’habitants molt més elevat

Tot i la tendència positiva, Figueres pateix un moment de “crisi” en el primer quinquenni dels anys
noranta, amb una pèrdua del 4,1% de la seva població. La recuperació que es denota en l’últim terç
de la passada dècada permet al municipi restablir i superar la població de 1991.

Dins del municipi, el creixement de la població en el període més recent, 1996-2001, s’ha distribuït
de manera desigual al municipi. Les zones que tenen un major augment demogràfic corresponen a
l’Av. Marignane / c. la Jonquera  i al Rally Sud, que incrementen la seva població en un 35,5 % en
ambdós casos. En l’altre extrem trobem el nucli antic que és la zona que pateix una major pèrdua de
població, més d’un 34 % dels seus habitants.

Són els fluxos migratoris els que han permès uns creixements poblacionals més importants.

La natalitat de Figueres és elevada en comparació a la natalitat dels àmbits de referència: per sobre
de les comarques gironines i per sobre de l’Alt Empordà i de Catalunya. La taxa de mortalitat també
es diferencia respecte als àmbits analitzats però en aquests cas per estar sensiblement per sota. El
resultat és un creixement natural positiu continuat essent la causa bàsica d’aquest diferencial uns
percentatges més alts de població jove i no una pauta reproductiva distinta.

A la resta de municipis de l’àrea urbana es donen situacions molt extremes. En general les taxes de
natalitat es mantenen per sota de les de la capital i les de mortalitat més altes. El resultat dins el
conjunt de l’àrea urbana sense Figueres és un creixement natural negatiu. Només un  saldo
migratori  positiu fa que aquest espai  tingui un creixement poblacional total.

Els moviments migratoris són els que han permès a Figueres uns creixements més importants, però
també una considerable punta de decreixement sense precedents en la història demogràfica recent
de la ciutat.

Si en dècades anteriors el fluxos migratoris tenien com a principal origen la resta de l’estat i els
municipis més petits i rurals de la pròpia comarca, en aquest moment és la població procedent de
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fora de l’estat la que permet a Figueres recuperar els saldos positius i contrarestar les pèrdues cap a
municipis de la pròpia comarca, i en concret dels seu entorn immediat.

Mentre Figueres encara fa el paper de centre atractor com a capital comarcal per a molts municipis
de l’Alt Empordà, s’està produint un altre fenomen d’expulsió o de difusió de població cap a la seva
àrea urbana, provocant un creixement de molts municipis de la corona. La complexitat dels
moviments confirma la creació d’una mateixa àrea funcional o ciutat real on la tria del lloc de
residència depèn bàsicament del factor oferta i preu de l’habitatge.

Com a constatació dels nous fluxos migratoris que s’estan produint, la població nascuda fora de
l’estat ha passat de representar el 4,17 % de la població de Figueres al 7,4 % entre 1996 i 2000.
L’augment absolut ha estat de quasi el doble: de 1.383 estrangers a 2.548.

A Figueres hi ha un percentatge de població jove més important que la mitjana de Catalunya.

Les últimes dades sobre l’estructura de la població comparables entre Figueres i Catalunya, les de
1996, mostren per al municipi unes generacions joves més plenes -les de 0 a 14 anys-, i unes
generacions adultes/grans -a partir dels 40 anys- més buides en relació al conjunt de Catalunya.

L’any 2.000 la població de més de 65 anys de Figueres en relació a la jove s’ha incrementat quasi
un 22 %, però malgrat tot, aquest índex és més baix, semblant al que tenia la pròpia comarca o
Catalunya l’any 1996. Si Figueres té l’any 1996 94,6 persones majors de 64 anys per cada 100
persones joves, l’Alt Empordà en té 111,5 i les comarques gironines 107,5.

Les llars amb nucli formades per pares i fills són la forma de convivència més habitual, però
tendeixen a reduir el seu pes. L’increment percentual més important es dóna en les famílies
formades per pares o mares sols amb fills.

S’ha produït un augment important de les persones que viuen en llars no familiars, la major part de
les quals són llars unipersonals -formades per una sola persona-. En xifres absolutes suposa el
canvi de forma de residència més important de la població, fet que s’explica a partir de dos elements
diferenciats, el factor envelliment de la població i l’augment d’un grup que es pot considerar
miscel·lani sorgit a partir de les noves tendències sociològiques que afecten els tipus de família
(separats, solters,…).

La distribució de la població per edats dins del municipi mostra importants diferències. Les zones
amb major proporció de població vella correspon a la part més central de la ciutat, amb uns
percentatges que superen el 25 % de població de més de 65 anys i poden arribar al 35 % en el cas
del nucli antic. En el casc antic el 18,9 % de la població total té més de 65 anys i viu sola. Tot el
contrari, les zones amb més població jove corresponen a espais perifèrics que es mouen entre els
17,5 i el 21 % de població amb menys de 15 anys.
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5.1.3. Diagnosi estratègica

Població

ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR

• Evolució poblacional positiva a la ciutat.
Figures manté un creixement natural positiu
continuat.

• Els fluxos migratoris són els que han
permès uns creixements poblacionals més
importants, principalment els d’origen
estranger.

• Percentatge important de població jove.

• Reducció de la natalitat encara que per raó
de la joventut de la seva població, les taxes
de natalitat siguin més altres que en el seu
entorn.

• Els darrers anys s’està produint un fenomen
d’expulsió o difusió de la població de
Figueres cap a la seva àrea urbana.

• Increment considerable el darrer quinquenni
de la població de més de 65 anys.

• Augment de les persones que viuen soles,
essent important el col·lectiu de més de 65
anys.

5.1.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

A l’enquesta de percepció ciutadana no hi havia cap pregunta ren relació als temes demogràfics

Els grups de treball

De l’anàlisi dels canvis de població els nous residents de la ciutat en els debats ciutadans es va
destacar com a positiu el creixement econòmic de la ciutat si be no hi ha un creixement demogràfic
propi. Es va assenyalar que la manca de mà d’obra comporta un arribada d’immigrants o mà d’obra
poc especialitzada o qualificada i es dona una certa dificultat per a la seva integració.
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5.2. Habitatge

5.2.1. Resum de la situació actual

El parc immobiliari

De l’estudi realitzat pel grup de Recerca AQR de la Universitat de Barcelona en relació al mercat
immobiliari de la ciutat de Figueres en el marc de l’Estratègia Territorial i Urbana Figueres s XXI es
poden extreure les següents informacions que permeten caracteritzar el parc immobiliari de
Figueres.

Pel que fa a la disponibilitat de sòl urbà, és a dir sòl disponible per construcció:

• Considerant el nombre de parcel·les vacants (sense construcció), aquest indicador mostra una
disponibilitat inferior a la dels municipis del seu voltant, especialment si la comparem amb l’àrea
funcional.

• Si considerem la proporció de superfície edificada en parcel·les sobre la superfície total en
aquest cas Figueres es situa en una situació intermèdia, tant si es compara amb la resta de
capitals de comarca com si es compara amb altres municipis de la comarca. Així mateix, si
aquesta comparació es fa amb els municipis de l’àrea funcional, encara que amb unes
diferències força importants entre municipis, Figueres també es situa en una posició intermèdia.

D’altra banda, a Figueres hi ha una utilització intensiva de l’espai, derivada de un predomini absolut
de la construcció en vertical (amb 4,3 unitats urbanes per parcel·la cadastral).

Així mateix, Figueres presenta una elevada concentració de superfície destinada a l’ús residencial i
comercial, front uns usos industrials poc importants.

Quant a les característiques de les construccions figuerenques les principals conclusions de l’estudi
realitzat són les següents:

• Figueres, juntament amb els municipis costaners de la comarca, presenta un percentatge
d’edificacions posteriors a 1940 superior. Alhora, si ens concentrem en les edificacions posteriors
a 1940, es constata que l’antiguitat mitjana de les edificacions de la ciutat és lleugerament
superior a la comarca i especialment a la dels municipis costaners.

• Pel que fa a l’estat dels edificis l’any 1991 un 18% dels edificis de la ciutat tenien alguna
deficiència. Caldrà tenir les dades del darrer cens per veure com ha evolucionat aquesta realitat
doncs és especialment preocupant com havia evolucionat fins llavors (el percentatge
d’habitatges en bon estat havia disminuït).

Quant als habitatges de la ciutat amb les dades del cens de 1991 (darrer disponible), i com
correspon a una capital de comarca, s’observa que són fonamentalment primeres residències, amb
una superfície relativament inferior a la dels municipis de la comarca (predomini d’habitatges entre
70 i 100 m2) i amb un percentatge de lloguer del 34%. Destacar però l’elevat nombre d’habitatges
vacants (19,2% front un 10,1% de la comarca). Aquesta realitat haurà de ser contrastada amb els
resultats del cens realitzat al 2001.

El mercat immobiliari

L’anàlisi de l’evolució dels habitatges iniciats els darrers cinc anys mostra una dinàmica constructora
similar a la de la resta de Catalunya presentant-se un creixement important a partir de 1997. En
aquest sentit, Figueres mostra un major dinamisme en els anys 1998, i molt especialment en 1999
mostrant-se un cert alentiment l’any 2000.
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Quan a les qualificacions provisionals de protecció pública en relació als projectes visats, s’observa
que, tot i les tendències generals a disminuir aquest tipus d’habitatge, la ciutat de Figueres ha gaudit
de qualificacions provisionals de protecció pública.

Pel que fa a la tipologia dels habitatges iniciats tot i el marcat predomini dels habitatges plurifamiliars
s’observa una tendència a incrementar-se el nombre d’habitatges unifamiliars passant del 5,6% l’any
1996 al 35% al 2000.

Un altre indicador que ens caracteritza el mercat immobiliari és la superfície mitjana dels habitatges
iniciats. Així, a la ciutat la superfície mitjana és més gran que a la resta de municipis de la comarca
si ens referim a habitatges plurifamiliars. Els habitatges unifamiliars són, per contra, més petits.

Finalment, cal assenyalar el diferencial pel que fa al preu mitjà dels habitatges de nova construcció a
la ciutat amb uns preus clarament inferiors al que es dóna actualment a municipis com Roses o
Girona. Aquest fet be acompanyat d’un increment de preus important però per sota del creixement
mitjà dels principal municipis de Catalunya, el que confereix al mercat d’habitatges de la ciutat una
posició relativament més competitiva.

5.2.2. Elements significatius per a la diagnosi

Figueres presenta una dinàmica constructora similar a la de la resta de Catalunya, creixent
notablement el nombre d'habitatges iniciats a partir de 1997

Figueres mostra un elevat dinamisme l’any 1998 i, molt especialment, el 1999 (a l'igual que l'Alt
Empordà i  Girona) que s'alenteix, però, a partir de l'any 2000. Així, pel que fa a als últims trimestres,
es comprova una desacceleració dels habitatges iniciats, tant a tota Catalunya com a la comarca de
l’Alt Empordà. Donat que l’evolució de la població empadronada a Figueres no ha experimentat un
creixement similar, podem pensar que els nous habitatges que s’estan construint a la ciutat no tenen
consideració de bens de primera necessitat, sinó de bens d’inversió o d’adquisició per millora.

La proporció d’habitatges iniciats a Figueres respecte del total de l’Alt Empordà és la més important
entre tots els municipis (més d’una tercera part del total, de mitjana). Malgrat això, ha disminuït entre
1996 i l’any 2000 (del 41% al 31%). Aquest fet s'explica a partir del fort dinamisme que s'observa en
altres municipis de l’Àrea Funcional, com ara Avinyonet, Navata, Peralada, Vilamalla i, molt
especialment, Vilafant (enfront de l'estancament evident de la resta de municipis de l'àrea urbana de
Figueres). En aquest sentit, cal destacar que l’oferta d’habitatge que es dóna en aquests municipis
actua en part com a producte complementari al que s’ofereix a la capital.

A Figueres ha augmentat molt la importància dels habitatges nous unifamiliars

Quant a la tipologia dels habitatges iniciats, a Figueres la situació és força diferent a la que
s'observa a la comarca, atès que s'hi detecta un fort predomini d’habitatges plurifamiliars en bloc
(94,3% al 1996, enfront del 55% observat a la comarca), fet, d'altra banda coherent atesa la seva
capitalitat i la seva elevada densitat de població. Tot i així, el percentatge d'habitatges unifamiliars
ha anat augmentant a la capital, especialment pel que fa als habitatges unifamiliars adossats, i ha
passat d’un 5% (l’any 1996) al 35% del total (l’any 2001).

Quin tipus d'habitatge s'hauria d'oferir en les zones on hi ha terreny disponible? L'aposta per
continuar incrementant la presència d'habitatge unifamiliar a la capital de l’Alt Empordà no sembla
l’estratègia més adequada per al futur desenvolupament de la ciutat, especialment si tenim en
compte els requeriments de sòl que comporta aquest tipus d’edificació i la hipoteca que suposaria
per al futur apostar per satisfer una demanda d’habitatge en què Figueres és difícilment competitiva
tant pel cost que això suposa com per les característiques dels habitatges unifamiliars que podria
oferir. Semblaria més oportú invertir esforços a oferir habitatges amb una demanda més segura,
com ara habitatges plurifamiliars, de dimensions adequades (entre 70 i 150 m2) i a un preu
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competitiu, complementant així l’oferta immobiliària que poden oferir la resta de municipis de l’Àrea
Funcional.

En qualsevol cas, el tipus d’habitatge que s’ha d’oferir ha de tenir en compte les noves tendències
sociològiques de definició de la família, amb una major importància de les famílies monoparentals i
de la gent gran.

Les llicències d’obra municipals es reparteixen de manera diferenciada al llarg del territori

Pel que fa a l'anàlisi de les llicències d’obres majors durant la dècada dels noranta atorgades a
Figueres, s'ha observat un predomini de les llicències d’obra nova (499), seguides de reformes
(228), ampliacions (116) i rehabilitacions (67). Alhora, cal dir que més del 70% de les d'obra nova
han estat destinades a crear habitatges. En el cas de les llicències destinades a ampliacions i
rehabilitacions, aquesta xifra s'apropa al 70% i al 85%, respectivament. Més repartides es troben les
atorgades per reformes, en què un 67% d'aquestes estan destinades a habitatges i un 30% a
serveis. La situació és força diferent en el cas de les llicències per a enderrocs, en què es troben
destinades a parts iguals entre la indústria i els serveis. Així mateix, cal destacar que si bé en el cas
de les atorgades per a habitatges, menys del 60% es corresponen a llicències d'obra nova (la resta
són bàsicament per a reformes i ampliacions), en el cas de les llicències per a indústries, l'obra nova
representa quasi un 80% del total.

Pel que fa referència al repartiment de les llicències d’obres, s’observa que el Recinte Firal i
Vilatenim i el barri del Poble Nou tenen un nivell general d’actuacions més elevat en el període
estudiat. Si ens fixem particularment en l’obra nova, a les àrees anteriors també s’afegeixen les
seccions de l’Olivar Gran  i de l’Eixample.  D'altra banda, una franja central amb una extensió
important al carrer de la Jonquera, destaca per l’elevat nombre de llicències de reforma (seccions
que, d’altra banda, presenten un percentatge força elevat d’habitatges en estat deficient, dolent o bé
ruïnós, l'any 1991). Pel que fa a rehabilitacions i enderrocs, destaquen de nou, majoritàriament, les
seccions centrals, del Poble Nou, el Recinte Firal i Vilatenim i els voltants del marge esquerre de
l’estació.

Pel que fa a les llicències d’obres comptabilitzades per usos, destaca, en termes de nombre de
llicències per a habitatges, la franja que va des del Poble Nou fins a l’estació (passant per la plaça
del Sol i la plaça Catalunya), amb la continuació cap al Recinte Firal i Vilatenim. Addicionalment,
també destaca la secció de l'Olivar Gran. Respecte a les destinades a la indústria, majoritàriament
s'han concentrat en el Recinte Firal i Vilatenim, així com als seus voltants. Pel que fa als serveis,
destaquen novament el Recinte Firal i Vilatenim i també la secció on s’ubica el barri del Poble Nou.

Figueres destaca per uns preus dels habitatges nous relativament continguts si es comparen amb la
resta de municipis de Catalunya

A partir d’una mostra de 116 municipis catalans, Figueres ocupa la posició 33 d'una ordenació de
menor a major (preu inferior al que es dóna actualment, per exemple, a Roses o Girona).

En termes de taxes de creixements de preus entre 1997-2000, s'ha produït un creixement important,
d’un 14% aproximadament, però per sota del creixement mitjà de la mostra (mitjana que es troba
per sobre del 20%).

Aquest fet clarament diferencial de Figueres estaria reflectint una minsa capacitat d’atracció de
demanda residencial. Això faria que els agents proveïdors d’oferta residencial, els promotors
immobiliaris, tinguessin un factor limitador en el creixement dels preus dels seus productes. En
qualsevol cas, la falta d’atracció de demanda pot venir explicada, entre d’altres factors, pels
escassos atractius en termes residencials de la part central de la ciutat real. Altres possibles
explicacions es trobarien tant en la minsa importància d’habitatges secundaris (el percentatge de
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segones residències és molt baix, per la qual cosa desapareix un factor clarament inflacionari) com
en la rellevància, encara notable, dels habitatges de protecció oficial dins el municipi.

A l’interior de Figueres, s'ha detectat que els preus de l’obra nova a les zones estrictament centrals
són superiors als que s'observen a la resta del municipi, fet que reflectiria el valor afegit de la seva
bona localització. Pel que fa als preus dels habitatges de segona mà, es detecta un esquema amb
preus més baixos concentrats a l’extraradi. Alhora, en el centre de la ciutat, els preus s'incrementen
a mesura que ens allunyem del centre estricte, atesos els problemes ja detectats de conservació
dels habitatges al nucli antic del municipi.

Figueres s'enfronta a un deteriorament no gens menyspreable del parc dels seus habitatges contra
el qual cal actuar

S'ha constatat que gairebé un 82% dels edificis de Figueres es trobaven el 1990 en bon estat, amb
un percentatge proper al 18% d'edificis amb alguna deficiència. És especialment preocupant
l'evolució creixent de les deficiències en el període 1980-1990, al contrari del que ha succeït a la
comarca o al total de Catalunya.

A l'interior del municipi es detecta que el percentatge d’habitatges amb problemes és més elevat a la
zona central delimitada pel carrer de Peralada i la plaça del President Tarradellas, passant per la
plaça del l’Escorxador, i per la Rambla, fins a arribar a la ronda Firal i al carrer del Col·legi. Aquesta
situació es torna a repetir al final dels noranta, amb la incorporació actual dels barris perifèrics de la
Marca de l’Ham i, particularment, dels barris de Món Millor i Culubret, en els quals la proporció
d’habitatges amb problemes supera el 50%. En aquest sentit, cal destacar com l'antiguitat de les
construccions es presenta com una de les raons principals que expliquen l'estat dels edificis.

Sembla, per tant, necessari atacar aquest problema de manera global amb actuacions de reforma i
rehabilitació dels edificis en estat deficient que permetin millorar no només la imatge del centre de la
ciutat (mesures que ja s’estan duent a terme) sinó també dels seus barris perifèrics (l’assignatura
pendent). Aquesta millora d'imatge es revela com a ineludible a l'hora d'afavorir el creixement de la
ciutat. S’ha de pensar que les millores globals comporten uns majors atractius per la demanda, i per
tant un ulterior increment de la valoració dels immobles.

El parc d’habitatges de Figueres és lleugerament més jove que el de la seva Àrea Urbana Compacta
i més antic que el dels municipis costaners

Pel que fa a l'antiguitat de les construccions, tant a Figueres com als municipis costaners
predominen les edificacions posteriors a 1940, just el contrari del que succeeix a l’Àrea Funcional.
Alhora, si ens concentrem en les edificacions posteriors a 1940, es constata que l'antiguitat mitjana
d’edificacions a Figueres és lleugerament superior a la de la comarca i, especialment, a la dels
municipis costaners, i inferior a la de l’Àrea Funcional. Tot i així, a partir de 1980 es construeix
proporcionalment més a l’Àrea Funcional que a Figueres.

Pel que fa a l’interior del municipi, les construccions anteriors a 1961 es concentren molt
especialment al nucli antic i als seus voltants, revelant-se aquesta zona com la de més riquesa
històrica. En segon lloc, s'aprecia com el percentatge més elevat d'habitatges relativament joves
(construïts en els vuitanta) es concentra bàsicament a l'extrem sud-oest de la ciutat, concretament a
l'Olivar Gran, a la zona més propera al Camp dels Enginyers així com a l'àrea formada pel carrer de
Ruimors i la ronda Sud i l’Horta de Capallera. Els edificis construïts a partir de 1991 es concentren
de forma important als voltants de la via del tren i del carrer Nou, el Poble Nou, l’Eixample i a Horta
de Capallera.
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Figueres té una proporció elevada d’habitatges desocupats

Figueres mostra un elevat percentatge d’habitatges vacants (19.2% el 1991) que quasi duplica el
que es dóna a la comarca. Tot i així, cal remarcar que aquesta dada és semblant a la xifra existent a
altres municipis, com ara Olot o Vic.

Dins el municipi de Figueres, s'ha constatat que des del carrer de la Jonquera al carrer de Peralada,
al Poble Nou, i de la zona que va de la plaça Catalunya a la plaça del Sol, hi ha un percentatge molt
elevat d’habitatges desocupats, mentre que una situació marcadament diferent predomina en altres
zones, en concret des del barri del Culubret fins a la pujada al Castell de Sant Ferran i la Marca de
l'Ham.

Si bé són diverses les raons que podrien explicar l'elevada concentració d'habitatges desocupats en
les seccions abans esmentades, se'n podrien destacar dues: el mal estat dels immobles i la
destinació d'aquests. Així, en primer lloc, trobem com l'elevat percentatge d'edificis en estat deficient
en algunes d'aquestes seccions podria desincentivar la seva ocupació. En segon lloc, pot ser
interessant remarcar com no fa gaire, especialment el centre de la ciutat, es concentrava un nombre
important d'immobles amb una destinació mixta: comerç al detall a la planta baixa i residencial a les
plantes superiors, les quals es trobaven normalment habitades pels mateixos propietaris del local
comercial. Amb el pas del temps, però, el canvi de residència de molts d'aquests propietaris (sense
la transacció immediata d'aquests immobles) va tenir com a conseqüència l'aparició d'un nombre
important d’immobles que tenen el local de negocis ocupat i la part destinada a habitatge
desocupada. Aquest fet sembla coherent amb l’evolució asimètrica de parc d’habitatges i població:
si creix el parc d’habitatges i no creix la població, malgrat la baixada de la taxa d’ocupació, també es
dóna un increment dels habitatges desocupats.

Arribat aquest punt, i donat el problemàtic nivell d’estoc d’habitatges sense ocupar, sembla evident
la necessitat de concentrar esforços per tal de cercar solucions amb l'objectiu d'afavorir l'ocupació
d'aquests immobles i millorar, per tant, la imatge de les zones on aquests es concentren, evitant la
possible ocupació il·legal dels immobles. Així, a part de les ineludibles actuacions de rehabilitació i
reforma dels edificis que no es troben en bon estat, una possible via per fomentar l'ocupació
d'aquests habitatges consistiria a agilitar el mercat de lloguer en aquestes zones.

L’arribada del TAV a Figueres influirà en el mercat immobiliari de la ciutat

Pel que fa a la demanda, l’arribada del TAV podria  comportar un augment de la població residencial
estable a la ciutat, o, com a mínim, un incentiu per no marxar, fet que portaria a una pressió
diferencial positiva en relació amb la situació existent a l’actualitat. Així, cal destacar com els menors
preus dels habitatges detectats a Figueres podrien actuar com a factor que atragués població. I per
suposat, en augmentar els atractius, podrien augmentar els preus dels habitatges a mig termini.

Entre els diferents tipus de persones que podria abastar aquest increment de la demanda, hi hauria
persones amb una mobilitat molt elevada. Aquesta situació fa que el tipus d’habitatge que podrien
necessitar no fos un habitatge pensat per a llarg termini, de manera que, entre les opcions d’accés a
serveis residencials (compra d’obra nova, de segona mà o lloguer), podrien acabar triant l'opció
d'habitatges de lloguer.

L'arribada del TAV pot afectar també l'oferta immobiliària del municipi. Així, en primer lloc, el
possible soterrament o desplaçament de l’actual via del tren tindria efectes immediats, com ara
eliminar una barrera física i psicològica existent actualment a la ciutat. Uns altres efectes serien no
només d’augment del sòl edificable disponible, sinó també un canvi de concepció de la ciutat, que,
ara com ara, es pot dir que només comença a la banda esquerra de l’estació.

Aleshores, del joc de l’oferta (augment de sòl disponible) i de la demanda (incrementada arrel dels
majors atractius) sortiria una evolució dels preus dels habitatges que no es pot preveure a priori.
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Les opcions d’ubicació de la nova estació (zona central o zona oest) implicarien no només habilitar
un terreny al seu voltant per edificar-hi, sinó també una redefinició de la ciutat, amb uns espais
públics i de serveis que potenciessin la capitalitat i la seva identificació com a porta d’entrada de la
comarca. Si l’estació s’ubiqués a la zona oest, la ciutat s’obriria cap a la plana en direcció a la costa,
amb unes grans possibilitats en termes de sòl. Addicionalment s’haurien de desenvolupar reformes
importants en l’entorn d’aquesta estació. En canvi, si l’estació del TAV finalment tingués una
ubicació central, els terrenys que l’envoltessin haurien de contemplar edificis per serveis, la pròpia
estació i a més a més, elements per tal d’assegurar la intermodalitat en el transport. En qualsevol
cas, l’alliberament de sòl dependria del soterrament final de l’estació en aquesta ubicació.

5.2.3. Diagnosi estratègica

Habitatge

ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR

• Dinàmica constructora similar a la resta de
Catalunya

• Preus dels habitatges nous relativament
continguts

• L’arribada del TAV influirà en el mercat
immobiliari de la ciutat tant pel que fa en la
vessant de la demanda com de l’oferta
residencial encara que no es pot preveure
l’efecte final.

• Creixement dels habitatges unifamiliars
• Poca capacitat d’atracció de demanda

residencial
• Proporció elevada d’habitatges desocupats.
• Deteriorament del parc d’habitatges,

principalment al nucli antic que pot provocar
un augment de la taxa de desocupació i / o
un empitjorament de la imatge de la ciutat.

5.2.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

L’habitatge no ha estat valorat molt positivament. Encara que un 10% del enquestats no han
contestat aquesta pregunta hi ha un 20% que l’han valorat com a malament essent el segon aspecte
pitjor valorat dels aspectes socials..

• Habitatge

9,7%

19,9% 34,6% 30,4% 5,2%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

Els grups de treball

Quant l’habitatge els ciutadans van destacar l’existència d’una bona oferta privada a preus
raonables tanmateix es va considerar que hi ha manca de promoció pública de venda o lloguer i/o
noves fórmules per col·lectius específics com són els immigrants, la gent gran o els joves. Es va
subratllar l’existència d’un parc important d’habitatges degradats.
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5.3. Salut i protecció social

5.3.1. Resum de la situació actual

Serveis sanitaris

L’organització territorial de la sanitat a Catalunya s’estructura en vuit Regions Sanitàries les quals
s’ordenen en sectors sanitaris, constituïts per agrupacions d’àrees bàsiques de la Regió.

La Regió de Girona està constituïda per set sectors: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el
Pla de l’Estany, la Selva, la Garrotxa i el Ripollès, que es corresponen amb els límits de les
comarques.

L’estructura territorial es completa amb les Àrees Bàsiques de Salut (ABS), que és la forma més
propera als habitants de l'assistència mèdica. Cada ABS té un centre de referència: el centre
d’assistència primària (CAP).

El sector de l’Alt Empordà està integrat per vuit ABS: Llançà, Roses, l’Escala i Peralada a la costa i
rerapaís immediat, Figueres, Vilafant i Bàscara al centre i La Jonquera a la zona nord.

Estructura sanitària on s’integra Figueres

Regió Sanitària: Girona

Sector Sanitari: Alt Empordà

Àrea Bàsica de Salut: Figueres

Font: Elaboració pròpia a partir de les informacions de la Web del Servei Català de Salut

El municipi de Figueres juntament amb els municipis de El Far d'Empordà, Fortià, Riumors i Vila-
Sacra integren una sola Àrea Bàsica: l'ABS Figueres la qual compta amb el Centre d'Atenció
Primària (CAP) Alt Empordà.

La ciutat de Figueres disposa també d'un hospital públic que dóna servei a les 8 Àrees Bàsiques de
Salut (ABS) de l'Alt Empordà. i una clínica privada.

L'any 1984 l'Hospital obté l'acreditació del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i
la plena integració a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP).

L'Àrea d'influència de l'Hospital de Figueres és una zona ben delimitada des del punt de vista
geogràfic i natural. Arriba a tota la població dels 68 municipis de la comarca de l'Alt Empordà, això
representa que dóna servei a unes cent mil persones de les vuit Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de
la comarca.
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La dotació d'infraestructures hospitalàries a la ciutat de Figueres es pot considerar força bona ja que
disposa d'una mitjana de 6 llits hospitalaris per habitant; xifra que supera tant la mitjana comarcal,
com la de la província de Girona i la de Catalunya.

Centres i llits hospitalaris

Figueres Alt
Empordà

Comarques
Gironines Catalunya

2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
Centres Hospitalaris 2 2 4 4 22 23 205 208
Llits hospitalaris:

Aguts 136 203* 136 203 1302 1431 18594 18880
Psiquiatria 0 0 0 0 579 579 4233 4423
De llarga estada 0 0 37 37 600 625 7568 7962
Total 136 203 173 240 2481 2635 30395 31265
Per 1000 habitant 4,02 6 1,76 2,44 4,47 4,75 4,9 5,04

* 168 dels quals corresponen a l’Hospital Comarcal de Figueres i la resta a la Clínica Privada

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’IDESCAT

A nivell comarcal Figueres exerceix de "centre aglutinador" de l'oferta sanitària hospitalària de l'Alt
Empordà. El dos hospitals de Figueres tenen el 85% del total de llits hospitalaris de la comarca, i el
100% dels aguts. Cal tenir en compte, però, que els llits de llarga estada es distribueixen en
hospitals fora de Figueres i que no s'ofereix a l'Alt Empordà servei hospitalari per a pacients de
psiquiatria.

Ús dels serveis mèdics i grau de satisfacció sanitària

La satisfacció dels usuaris és un indicador fonamental de la qualitat dels serveis i, per tant, un
aspecte que els centres sanitaris i sociosanitaris han de conèixer per tal d'aproximar-se a les
necessitats de la població.

La determinació del grau de satisfacció sanitària és però un procés complex i la seva avaluació
requereix un nivell d'informació que no es disposa en l'actualitat.

Una aproximació al grau de satisfacció sanitària podria se el nombre de queixes rebudes, tot i que
habitualment aquest sol ser molt baix o nul.

El que si que podem valorar són els temps d’espera, principal aspecte de la no satisfacció pel que fa
als serveis mèdics catalans.

En les consultes externes el temps mitjà d'espera per a primera visita ha estat, l'any 2001, al voltant
de 21 dies. El temps d'espera per a proves complementàries està per sota dels 21 dies i el temps
d'espera d'intervenció ambulatòria no supera els 30 dies excepte per a cirurgia plàstica, urologia i
oftalmologia.

El temps d'espera supera els 40 dies en diverses especialitats, en unes per manca de plantilla
(Obstetrícia i Ginecologia, Oftalmologia i Pediatria) i en d'altres per manca d'espai físic per fer
l'activitat (Dermatologia, Pneumologia, Reumatologia i Neurologia). Durant l'any 2002 es cobriran els
llocs de treball vacants de les especialitats esmentades anteriorment i es preveu resoldre el
problema de la manca d'espai i per tant del temps d'espera.

Pel que fa a l'hospitalització el temps d'espera per les operacions és inferior als 45 dies excepte per
a la pròtesi de genoll i maluc, en que se situa en 3-5 mesos.
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En les urgències el temps d'espera mitjà està per sota de la mitja hora.

Situació sanitària

• L’hospitalització

Les principals causes de malalties no difereixen gaire respecte a la situació a Catalunya.

Quant a la morbiditat atesa a l'hospital les principals causes d'hospitalització, són les relacionades
amb les malalties de l'aparell circulatori, seguides de les malalties dels aparells digestiu i respiratori.

L'estada mitjana d'hospitalització a l'Hospital de Figueres l'any 2001 se situa en 4,6 dies. La cirurgia
sense ingrés (CMA) ha suposat un 45% de les intervencions quirúrgiques programades a l'Hospital.
L'Hospitalització ha augmentat un 7,4% del 2000 al 2001, en canvi les consultes externes
pràcticament s'han mantingut i les urgències ha augmentat un 12,5%.

El principal tipus d'infeccions ateses a l'hospital són les infeccions degudes a ferides quirúrgiques
que representen un 40% del total d'infeccions, seguides de les infeccions urinàries (un 35 % de les
infeccions l'any 2000).

Tipologies d’infeccions ateses a l’hospital

1999 2000

Total infeccions urinàries 40 32% 54 34,8%
Total infeccions ferides quirúrgiques 65 52% 62 40%
Total infeccions per pneumònies 10 8% 15 9,67%
Total d'altres infeccions 10 8% 24 15,48%
Total hospital 125 100% 155 100%
Font: Memòria anual de l'Hospital de Figueres. 2001

• Principals factors de risc i causes de mortalitat

Les principals causes de mortalitat a Figueres tampoc no difereixen gaire respecte a la situació a
Catalunya i són les malalties cardiovasculars; en els joves i adults ocupen un lloc important la sida i
els accidents de trànsit; en els homes, el càncer de pulmó; i en les dones, el càncer de mama.

Si aquesta anàlisi es realitza en funció dels grups d'edat, les principals causes de mortalitat en
infants de menys d'un any són les anomalies congènites i les afeccions perinatals. En el grup d'edat
dels 1 als 14 anys les principals causes són les anomalies congènites, els accidents de trànsit i
altres causes externes. En el grup d'edat dels 15 als 24 les principals causes són externes on cal
incloure-hi els accidents de trànsit, especialment importants en els homes. Al grup d'edat dels 25 als
44 la primera causa de mortalitat són la sida, les malalties derivades del consum de drogues, el
càncer de pulmó en els homes i el de mama en les dones. Els grups d'edat dels 45 als 64 i del 65
als 74 són tumors malignes i benignes. Per l'últim, al grup d'edat dels 75 anys i superior la principal
causa de mortalitat és deguda a l'aparell circulatori.

Els serveis social d’atenció primària

Els serveis socials d’atenció primària són el punt d’accés immediat i el graó del sistema de serveis
socials més a prop del ciutadà i dels seus ambients familiars i socials i s’adrecen amb caràcter
general a tota la població, en especial a aquells individus, famílies, grups o col·lectius, que per
situacions determinades, es troben en dificultats amb elles mateixes o amb el seu entorn social i/o
familiar.
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A nivell d’organització, els serveis socials de Figueres depenen de l’àrea de benestar social i es
localitzen en la ciutat en tres UBASP (Unitat Bàsica d’Atenció Primària):

• UBASP 1: Zona oest: barris de Culubret, Comunitat Gitana, Juncària Parc Bosc, turó Baix, Parc
Sol i Habitatges del Parc.

• UBASP 2: Zona nord i centre de la ciutat, des de les rondes fins a la via del tren a partir dels
carrers Col·legi i Sant Llàtzer.

• UBASP 3: Comprèn la zona est (Marca de l’Ham), zona sud a partir dels carrers Col·legi i Sant
Llàtzer, Poble Nou i Olivar Gran.

Cada una de les unitats disposen d’un equip format per una assistent social, una educadora social i
el suport d’un conserge. L’equip es complementa amb dues treballadores familiars, una
administrativa, una auxiliar administrativa així com amb el coordinador de l’Àrea.

L’any 2001 es fan desenvolupar 9 programes d’actuació amb una atenció que arriba a 2.335 usuaris
el que representa un 7% de la població de la ciutat.

D’entre les problemàtiques socials tractades s’han de destacar, per la seva especificitat en la ciutat
de Figueres les que es deriven de l’atenció a les minories ètniques i de la problemàtica de la
immigració.

Així, pel que fa a les minories ètniques (fonamentalment gitanos) la principal problemàtica es
presenta en l’àmbit socioeducatiu i té relació amb l’absentisme escolar dels centres públics de
primària i sobretot de secundària. Altres problemes d’aquestes minories es deriven de que es tracta
d’una població amb un estat de salut molt deficitari, amb un alarmant augment del consum de
drogues entre els joves i que tenen problemes tant per accedir a l’habitatge com al treball (la majoria
no accedeix a formació ocupacional. Aquesta realitat ha fet que des de l’Ajuntament, a més de
l’atenció individualitzada, s’hagin engegat un pla per millorar els aspectes de convivència veïnal i
promoure accions dinamitzadores per al conjunt de la població a la zona nord-oest de la ciutat on es
concentren majoritàriament aquests col·lectius.

Pel que fa a les situacions que es deriven del fet de la immigració cal diferenciar entre els
immigrants legals (sobre els quals s’actua amb recursos de la xarxa pública) i els que no tenen la
documentació legal (sobre els que es fa una actuació d’informació i es presten alguns recursos
mitjançant el pressupost municipal o informes socials per a entitats o altres administracions).

Les problemàtiques d’aquest col·lectius es resumeixen en:

• Es detecta un augment progressiu de famílies procedent d’Amèrica del Sud que viuen en
habitatges massificats, amb dificultats d’empadronament, sense papers, sense informació per
aconseguir assistència sanitària, en situació d’explotació laboral en feines submergides, sense
suport familiar i amb greus dificultats per accedir a habitatges dignes.

• El col·lectiu d’Àfrica Central s’ubica majoritàriament a la Marca de l’Ham i les demandes só
d’orientació per a recursos als menors i no tant econòmiques o de subsistència.

• El col·lectiu marroquí és el més nombrós i presenta ingressos insuficients, manca d’habilitat
comunicatives, problemes d’adaptació i d’inserció social, laboral i escolar.

Al quadre de la pàgina següent es resumeixen l’abast dels diferents programes d’actuació que es
porten a terme des de les diferents UBASP de la ciutat.
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Programes d’actuació dels serveis socials
Expedients /

Usuaris Pressupost

Família 31.860,65 €
Ajuts econòmics a famílies 99
Suport de les treballadores familiars 54
Tramitació prestacions Generalitat 152
Tramitació informes a altres administracions 281

Infància i adolescència 22.830,01 €
Ajuts econòmics municipals 118
Suport de les treballadores familiars 13
Detecció de situacions d’alt risc social 311

Gent gran 123.812,11 €
Tramitació d’expedients 199
Ajuts econòmics municipals 8
Servei d’ajut a domicili 33
Teleassistència 14
Auxiliars de serveis 33

Minories ètniques
Atenció individual 266 123.812,11 €
Atenció comunitària --

Immigrants 34.756,77 €
Ajuts econòmics municipals 146
Usuaris no empadronats 139
Actuacions d’àmbit comunitari. Projectes propis 16
Pla comarcal d’integració dels immigrants 86

Marginats i persones sense sostre 2.664,58 €
Ajuts econòmics municipals 136

Dona 45.981,57 €
Violència domèstica. Casos detectats 88
Prestacions socials municipals 6
Actuacions preventives 9
Actuacions comunitàries 54

Disminuïts
Transport adaptats 3
Subvencions a entitats --
Tramitació d’expedients 61
Prestacions socials municipals 10

Salut -- 55.641,32 €
Font: Memòria anual de l’Àrea de Benestar Social. 2001

5.3.2. Elements significatius de la diagnosi

Centralitat de Figueres pel que fa als serveis sanitaris

Figueres estructura l’Àrea Bàsica de Salut de Figueres (ABS) que dona assistència, a més de
Figueres a quatre municipis més (El Far d'Empordà, Fortià, Riumors i Vila-Sacra) amb una població
servida de prop de 35.000 persones.



Agenda 21 de Figueres. Document de diagnosi municipal municipal 107

A més l’hospital de Figueres dóna servei a les 8 Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de l'Alt Empordà
essent la població servida per aquest hospital d’unes 99.300 persones en temporada baixa. Val a dir
però, que al tractar-se d’una comarca amb un component turístic important, alguns dels serveis que
presta l’Hospital en ocasions, especialment a l’estiu poden veure’s saturats.

Així, el fet de que l’hospital públic de Figueres sigui l’únic en tot l’Alt Empordà, juntament amb la
presència de diverses clíniques i consultoris mèdics privats li confereix ser el centre dels serveis
sanitaris de la comarca.

Importància dels serveis sanitaris privats

A més dels serveis sanitaris d’atenció primària la ciutat de Figueres disposa de diferents serveis
sanitaris (consultoris mèdics, podòlegs, òptiques amb servei d’oftalmologia, centres de teràpia
alternativa,...) que en conjunt complementen la sanitat pública i  no només eviten el desplaçament
d’un conjunt de població cap a altres ciutats sinó que atrauen a les poblacions de l’entorn.

18 farmàcies per una població de poc més de 33.000 persones

Actualment a Figueres hi ha 18 farmàcies, que correspon a una farmàcia per 1.833 persones. El
nombre de farmàcies de la ciutat es considera baix en comparació amb la mitjana de la comarca de
l’Alt Empordà (1 farmàcia per cada 1.482) persones encara que la proporció és més alta que a altres
àmbits com el del conjunt de les comarques gironines o la mitjana catalana.

L’atenció individual i familiar cobreix prop del 7% de la població

L’any 2001 els serveis socials de Figueres van atendre un 7% de la població, valors una mica més
elevats als del conjunt de la comarca.

Avaluant els serveis prestats es pot concloure que no hi ha situacions de desatenció per manca de
professionals, tot i que a vegades es fa necessari aplicar recursos especialitzats que no es troben
en el territori (s’ha d’anar a Girona).

Predomini d’una atenció domiciliària privada

L’atenció personal, ajuda a la llar i suport social a les persones de Figueres amb manca d’autonomia
personal es realitza sobretot mitjançant la realització de convenis amb la Cooperativa de Serveis
Socials (SERSA) o la Creu Roja.

Els processos d’immigració i l’atenció social

El nombre de població atesa des de serveis socials s’ha vist augmentada considerablement des de
la creixent arribada de població immigrada. Les principals dificultats afegides, al ja de per sí
complicat procés migratori, és la incorporació tardana a l’escola per part dels infants i joves, les
dificultats de relació amb els nous costums socials per part de les dones, els problemes d’habitatge,
les condicions laborals no sempre òptimes pels homes, entre altres.

Per altra banda no s’ha de perdre de vista que la població autòctona també ha de fer un procés
d’assimilació i que aquest hauria de passar per un major coneixement mutu entre les diferents
cultures presents a Figueres.
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5.3.3. Diagnosi estratègica

Salut i protecció social

ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR

• Centralitat de la ciutat de Figures pel que fa
als serveis sanitaris tant públics com privats

• L’oferta privada complementa
adequadament l’oferta pública.

• El perfil de salut de Figueres no difereix del
d’altres àmbits

• Els serveis socials de Figueres compten
amb tres equips tècnics complerts amb
presència diària en el territori

• La major part de la feina que porta a terme
Serveis Socials es basa en l’atenció
individual / familiar encara que s’està
començant a treballar en intervencions
grupals i comunitàries, especialment pel
que fa al tractament dels problemes
derivats de la immigració. Per treballar més
en aquesta línia s’hauria de disposar de
més recursos tant tècnics com humans.

• L’actuació sobre els problemes derivats de
les minories ètniques i la immigració és la
més destacable de l’Àrea de Benestar
Social de l’Ajuntament.

• Darrerament s’està donant un increment de
la població atesa des de serveis socials per
la creixent arribada de població immigrada.

5.3.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

Els aspectes a valorar a l’enquesta relacionats amb els temes de salut i protecció socials han estat
en general valorats positivament exceptuant la integració de la immigració la qual ha estat valorada
com a malament o força malament per una mica més del 70% dels enquestats.

• Pobresa

5,2%

7,9% 32,3% 51,2% 3,4%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

• Serveis sanitaris

1,0%

7,6% 28,1% 52,8% 10,5%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC
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• Serveis assistencials (3ª edat)

19,4%

6,0% 26,2% 44,6% 3,7%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

• Integració immigració

3,9%

27,3% 45,4% 22,8% 0,5%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC

Els grups de treball

Pel que fa als serveis personals no es va destacar cap element positiu en els diferents debats. Com
a aspectes a millorar van citar la necessitat de trobar canals de comunicació adients, la manca de
infraestructura esportiva, el problema de les llistes d’espera per als especialistes i l’accessibilitat
física a la xarxa sanitària.
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5.4. Educació

5.4.1. Resum de la situació actual

Població escolar. Nivells educatius

El nivell educatiu del municipi de Figueres és inferior a la mitjana catalana encara que és una mica
superior al de l’Alt Empordà. Així, només un 3,9% de la població és titulada superior (front un 4,8 de
mitjana catalana) i un 5,1% té una titulació mitjana (5,21 la mitjana catalana).

Nivell educatiu (1996). Població de 10 anys i més

Figueres Alt Empordà Com. Gironi. Catalunya

Nre. % Nre. % Nre. % Nre. %
No sap llegir o escriure 450 1,5 928 0,1 7.227 1,5 96.427 1,7
Primària incompleta 4.564 15,4 11.217 13,4 65.681 13,7 884.574 16,0
EGB 1ª Etapa 13.073 44,1 37.732 45,0 202.435 42,3 1.976.093 35,7
EGB 2ona Etapa 3.886 13,1 13.941 16,6 80.557 16,8 879.418 15,9
FP 1er grau 1.460 4,9 4.219 5,0 24.998 5,2 348.144 6,3
FP 2on grau 671 2,3 1.984 2,4 15.355 3,2 244.513 4,4
BUP i COU 2.827 9,6 7.480 8,9 42.382 8,9 555.070 10,0
Títol mitjà 1.515 5,1 3.591 4,3 21.576 4,5 288.751 5,2
Títol superior 1.142 3,9 2.790 3,3 18.054 3,8 266.022 4,8
Total 29.588 100 83.882 100 478.265 100 5.539.012 100
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la web de l’IDESCAT

Observant els nivell d’instrucció per franges d’edat es comprova que en les generacions més joves
cada vegada existeix un major nombre de persones amb un nivell d’instrucció major. Tot i això,
continua essent preocupant com a l’any 1996, gairebé la meitat de la població més jove acabava els
seus estudis amb només la primera etapa d’EGB. Aquesta situació és més greu entre els homes
que entre les dones.

Oferta educativa

• L'atenció a l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE)

El curs 2001-2002 Figueres va obtenir, per resolució de la Delegació Territorial d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, la consideració d'àrea territorial amb Comissió d'Escolarització
Permanent, per la qual s'atendrien les sol·licituds d'escolarització de l'alumnat amb necessitats
educatives derivades de situacions socials i/o culturals desfavorides.

La Comissió d'Escolarització Permanent va ser creada un cop finalitzat el període de preinscripció
(maig de 2001) amb la següent composició: l'inspector de zona, la regidora d'Educació, un/a
director/a de centre públic, un/a titular de centre privat, un/a pare/mare de centre públic i un/a
pare/mare de centre privat.

• Educació infantil de primer cicle (I0 a I2)

L’oferta de places públiques i privades per educació infantil de primer cicle ha estat pel curs 2001-
2002 de 411, atenent que les dades de matriculació parlen de 451 alumnes en aquest cicle
s’observa que hi ha prop d’un 10% més d’alumnes que de places que s’han ofert, hi ha més
alumnes per aula que el que assenyalen els estàndards de Catalunya.
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Tenint en consideració les previsions de noves places a curt termini, les quals parlen d’un increment
de gairebé 135 places, i les dades del padró d’habitants que a 23 d’abril del 2002 indiquen que hi ha
a Figueres 1.167 infants de 0 – 3 anys, s’observa un cert dèficit en relació als estàndards de
Catalunya.

Pel que fa a l’evolució del nombre d’alumnes d’educació infantil de primer cicle s’observa un
increment important els darrers anys que no ha estat acompanyat per un increment en el nombre
d’unitats, el que ha comportat un increment del nombre d’alumnes per aula.

• Educació infantil de segon cicle (P3 a P5)

Pel que fa a l’educació dels 3 als 6 anys als centres públics es realitza als set CEIP (Centres
d'Educació Infantil i Primària) del municipi. A Figueres hi ha a mes a mes tres escoles concertades
(Cor de Maria, La Salle i Paula Montal) i una llar d’infants privada (Ramon Reig) on també
s'imparteix educació infantil de primer cicle.

En aquest cas al llarg del curs 2001-2002 s’han ofert més places que les ocupades (ocupació del
98,5%) si be hi ha centres en que hi ha més alumnes que places que s’han ofert inicialment . Al curs
2002/2003 s’han ofert  50 places noves (25 a P3 i 25 a P5).

Pel que fa a la població escolaritzada d’educació infantil de segon cicle i segons les dades del
Departament d’Ensenyament no ha tingut en aquest darrers cursos gaires variacions (1.213
alumnes el curs 00-01 i 1.204 el curs anterior) i la proporció entre el sector públic i privat és similar.

• Educació Primària (1er a 6è)

El panorama de l’educació primària a Figueres no és tant optimista. El fet del progressiu tancament
del centre privat Sant Vicenç de Paül fa que la situació pel que fa a les ratios d’alumnes per aula
sigui, en alguns casos, insostenible.

Les dades del Departament d’Ensenyament de l’evolució de la població de primària mostren un cert
increment el curs 01-02. Així, el curs 99-00 hi havia 2.485 alumnes en 106 unitats (23,4 alumnes per
aula), el curs 00-01 eren 2.432 en 105 unitats (23,2 alumnes per aula) i el 01-02 2.551 en 107
unitats (23,8 alumnes per aula). Si be aquestes ratios a nivell de tot el municipi poden ser
considerades com a acceptables, hi ha centres on el nombre d’alumnes està molt per sobre de les
ratios estàndards.

Per tal de pal·liar aquest problema s’han obert tres noves unitats una de 1er (Olivar Gran), una de
3er (Dali) i una de 4rt (S. Pau), tanmateix s’hauria de tendir a la construcció d’un nou centre.

• Educació Secundària Obligatòria (1er a 4rt)

Pel que fa a l’oferta de places d’ensenyament secundari obligatori es disposa tan sols de l’oferta i no
de l’ocupació real per la qual cosa no es poden analitzar les ratios alumnes per aula. Tanmateix, les
dades del departament d’ensenyament per als cursos 99-00 i 00-01 mostren un increment del
número d’unitats públiques (65 i 69 respectivament) fet que, considerant que no hi va haver un
augment considerable del nombre d’alumnes, millora les ratios.

En aquest cicle, la principal reivindicació passa per la construcció de l’IES Olivar Gran que des del
curs 1997-98 funciona en mòduls prefabricats.
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• Educació secundària postobligatòria

El nombre d’alumnes de batxillerat ha anant disminuint progressivament els darrers anys. Així, si el
curs 99-00 eren 795, el curs següent eren 789 i el curs 01-02 només 632. Aquesta disminució ha
anat acompanyada per un increment dels alumnes en cicles formatius (i formació professional).

L’oferta de cicles formatius es concentra en dos IES. L’IES Narcís Monturiol que ofereix cicles
formatius de formació professional específica de grau mitjà en electromecànica de vehicles, equips i
instal·lacions electrotècniques, equips electrònics de consum, perruqueria i instal·lació i
manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies i l’IES Cendrassos amb una oferta
de grau mitjà de gestió administrativa i comerç i de grau superior d’administració i finances, gestió
del transport i administració de sistemes informàtics.

• Altres ensenyaments

Es important destacar altres ofertes formatives de Figueres.

Ensenyaments artístics: L’oferta d’ensenyaments artístics a Figueres es concreta en dues escoles
de música (Escola de Música del Casino Menestral i Escola de Música la Flauta Màgica) amb un
total d’alumnes el curs 00-01 262 i el curs 99-00 341 i una escola de dansa (Escola de Dansa Marta
Coll) amb un total de 93 alumnes el curs 99-00 i 40 el 00-01.

Cursos d'Anglès a la Fundació Clerch i Nicolau: L'Ajuntament de Figueres organitza, des del curs
1991-92, cursos d'anglès dirigits a tot tipus de persones interessades en assolir un nivell bàsic per a
defensar-se en l'àmbit de la vida quotidiana. Les preinscripcions i les classes s'imparteixen a la
Fundació Clerch i Nicolau mitjançant conveni amb l'Ajuntament. S'ofereixen 3 nivells amb un total
d'alumnes matriculats el curs 01-02 de 22 a 1r, 15 a 2n i 15 a 3r.

Programes de Garantia Social: El PTT Figueres ofereix cursos d’auxiliar de cuina i serveis de
restauració i d’auxiliar de comerç i de magatzem amb 15 places per curs.

Educació d’adults: El Centre de Formació d’Adults Maria Verdaguer ha vist incrementada la seva
matrícula considerablement. Si el curs 86-87 eren només 77 els alumnes matriculats el curs 00-01
superaven els 200.

Ensenyament universitari: L'any 1996 l'Ajuntament de Figueres va signar un conveni de cooperació
amb la Universitat de Girona per a la realització de cursos i altres activitats universitàries a la ciutat
de Figueres.

A partir d'aquest conveni el curs 00-01 s'han realitzat diverses activitats: assignatures de lliure
configuració, V Curs Internacional de Música Romàntica, IV Universitat Ambiental d'Estiu, III
International Summer School of the Environment, Càtedra d'Art i Cultura Contemporànies,
Inauguració del Centre de Formació Universitària Joaquim Xirau, Conveni de col·laboració entre la
facultat de ciències de l'educació i l'Ajuntament per tal d'acollir estudiants de pedagogia en
pràctiques.

L'any 1999 l'Ajuntament de Figueres va establir un conveni amb la Universitat de Lleida per a poder
acollir-ne estudiants en pràctiques
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5.4.2. Elements significatius de la diagnosi

Figueres disposa d’una oferta educativa amb algunes mancances

Tot i que l’oferta educativa a la ciutat és amplia hi ha dèficits importants a tots els nivells,
especialment des del punt de vista de l’oferta pública:

• És urgent la construcció de l’IES Olivar Gran, que des del curs 1997/98 funciona amb mòduls
prefabricats, amb moltes mancances.

• Cal urgentment la construcció d’un centre per a donar resposta als dèficits de places pel que fa
a l’educació infantil de segon cicle i l’educació primària.

• L’oferta de places d’educació infantil de primer cicle, tot i les previsions de creixement, és encara
escassa (s’ofereixen 505 places per una població nascuda entre l’any 1999 i l’abril del 2002 de
1.167 persones insuficient per donar resposta a les taxes desitjables d’escolarització de nens de
0 a 3 anys)

Problemàtica de la localització d’alumnes al llarg del curs

Atenent a la demanda d’escolarització per part de persones nouvingudes, el que l’Ajuntament
anomena degoteig, durant el curs escolar 2001-2002 s’ha passat a una situació considerada greu:
les escoles de Figueres es troben en una situació extrema quant a quantitat d’alumnes, el
percentatge d’ocupació sobrepassa el 100%, essent les ratios d’alumnes per aula superior a 25, en
alguns casos.

El problema radica no només en el fet de que la incorporació es va fent al llarg de tot l’any amb els
problemes d’integració que això suposa sinó que la saturació de les aules no es veu compensada a
nivell de recursos, ni humans ni materials de la qual cosa se’n deriva una disminució de la qualitat
de l’ensenyament.

Figueres, una ciutat amb un nivell de formació relativament baix

El nivell educatiu del municipi de Figueres i de la comarca de l’Alt Empordà és inferior a la mitjana
catalana. Es pot observar que per a qualsevol de les situacions completes (EGB, FP, BUP o
Universitat), la proporció de Figueres és inferior a la mitjana catalana.

En canvi, tant l’Alt Empordà com la província de Girona en conjunt destaquen per una proporció
d’individus amb EGB completa superior a la mitjana catalana.

Si comparem la situació de Figueres amb la de la província de Girona i la de l’Alt Empordà (totes
dues força similars), podem veure un tret curiós: Figueres presenta una proporció d’individus inferior
amb estudis complets d’EGB o FP (en el cas de la Formació Professional de 2on grau, la diferència
és preocupant), però en canvi, té una proporció d’habitants amb Batxillerat complert o estudis
universitaris superior.

Cal potenciar la formació professional i la formació continuada

En general el tret més preocupant de la distribució d’estudis pel municipi de Figueres és la baixa
proporció d’habitants amb Formació Professional (especialment, de 2on grau). Aquest fet pot
esdevenir problemàtic per al desenvolupament de l’economia figuerenca. En canvi, el nombre de
diplomats (titulats universitaris de grau mitjà) és gairebé igual a la mitjana catalana. Els titulats
universitaris de grau superior es troben gairebé un punt per sota de la mitjana catalana, però en
canvi, la proporció és superior a Figueres que a l’Alt Empordà o a la província de Girona.
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Aquesta estructura del nivell educatiu es pot explicar en funció de l’especialització sectorial de
Figueres:

• Els treballadors dels sectors comercials abandonen aviat els estudis, atès que històricament,
aquest sector no ha necessitat treballadors molt qualificats, fet que per al desenvolupament futur
del sector serà difícil de mantenir als mateixos nivells.

• Per altra banda, la mancança d’especialització industrial de Figueres fa poc atractiva la Formació
Professional, donat que el mercat de treball a Figueres

5.4.3. Diagnosi estratègica

Educació

ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR

• L’oferta educativa (deixant de banda la
mancança de Formació Professional de
segon grau) és variada, coexistint els
centres públics i privats.

• Figueres es troba al nivell del conjunt de
Catalunya pel que fa a grups ofertats d’ESO
i batxillerat.

• Cal destacar la concentració relativament
important d’escoles de música i dansa a
Figueres, fet que mostra el perfil cultural de
la ciutat.

• Es detecten deficiències en el nombre de
places d’educació obligatòria a la ciutat de
Figueres. Aquesta problemàtica és
especialment important en els cicles
d’educació infantil de segon grau i en
l’educació primària.

• Figueres presenta un dèficit en places de
Formació Professional de primer  grau, i
molt especialment en Formació
Professional de segon grau quan es
compara la seva infrastructura educativa
amb el conjunt de la província de Girona o
de Catalunya.

• El nombre de centres educatius de
secundària en funció de la població
potencialment usuària (12-18 anys) també
es troba per sota dels altres àmbits
territorials estudiats (Alt Empordà, província
de Girona i Catalunya).

5.4.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

Si be un 10% dels enquestats que no han valorat l’ensenyament s’observa com en general el 60%
de la població considera que està be o molt bé l’ensenyament a la ciutat de Figueres.

• Ensenyament

8,4%

8,4% 22,0% 58,8% 2,4%

Malament 
tractament dels 

Molt bé
NS/NC
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Els grups de treball

En el grup es va treballar el tema d’educació i ocupació es va posar l’accent en els següents
aspectes a millorar:

• la formació professional i tècnica,

• la creació de facultats universitàries,

• la manca de places d’educació primària,

• la potenciació d’escoles d’adults,

• la formació continuada,

• la universitat per a gent gran.
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5.5. Associacionisme i activitat cultural

5.5.1. Resum de la situació actual

Associacionisme i entitats

El Registre Únic d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia recull el nombre total d'entitats i
inclou fundacions, federacions i associacions, que són les més nombroses. Cal aclarir que aquests
exhaustiu registre recull totes les entitats que compleixen els estatuts exigits.

Hi ha un cert decalaix entre el nombre final d’entitats registrades a Figueres i les que operen al
territori. Ja sigui perquè no tenen com a lloc de registre el municipi o bé perquè els estatuts
d’aquestes entitats no s’ajusten a les demandes del registre únic degut a la naturalesa.

A Figueres, seguint la tendència comarcal hi ha un sòlid teixit associatiu. Les 231 entitats
representen un 31% del total d’entitats de l’Alt Empordà. El número d’entitats per 1.000 habitants del
de l’Alt Empordà és de 7,5 i a Figueres és de 7,0.

Una primera dada significativa és que les dues categories més nombroses agrupen pràcticament un
50 % del total d’entitats de la població.

El primer grup d’entitats, amb un 35,93% són les entitats culturals. Això, s’explica pel fet que dins
d’aquest epígraf hi ha representada força varietat: cases regionals, grups teatrals, corals,
associacions d’estudi del territori i de temes genèrics. En aquest epígraf es dóna una important
diferència entre el nombre d’entitats al registre únic de la Generalitat i el de l’Ajuntament.

La segona causa en la qual hi ha prou inquietud com per mobilitzar l’associacionisme de la població
figuerenca és la categoria de la promoció econòmica que representen un 15,58%. Aquesta categoria
representa grups de pressió que formen entitats per tal d’unir esforços en les seves reivindicacions
que tenen afany de lucre.

La tercera categoria amb un 10,82% són les associacions de veïns dels diversos barris o sectors del
municipi i les associacions de propietaris. El registre de l’Ajuntament no contempla aquestes
darreres.

Amb igual percentatge es troben les entitats educatives. Dins aquest epígraf, la majoria són
associacions de pares i mares de centres d’ensenyament, en segon terme hi ha associacions
d’estudiants i professors/es. Aquestes entitats no es troben al registre facilitat per l’Ajuntament.

La categoria sanitàrio-assistencial amb un 4,75% cobreix l’assistència a malalts amb tipologies
diverses (gent gran, paràlisi físiques o rehabilitació drogaaddictes). Per la seva banda la categoria
solidaritat, amb el mateix percentatge, inclou les entitats de voluntariat, treball amb immigrants,
etc… Aquestes dues tipologies d’entitats es troben unificades en el registre municipal.

En referència a la categoria de les entitats medi ambientals es un dels casos on es produeix un
decalaix entre el nombre d’entitats registrades i les que operen en el territori. Hi ha entitats d’aquest
tipus no registrades a Figueres però que mobilitzen població en aquest sentit. Es tracta d’entitats
amb un abast territorial més ampli.

En el cas de les entitats juvenils, tampoc acaben de ser-hi totes ja que algunes d’elles no
compleixen o no els interessa complir els estatuts reglamentaris per ser incloses  en el registre. Hi
ha altres casos en que aquestes entitats poden prendre forma d’entitats més grans.

Les entitats d’esport són un altre cas que pot ser mal interpretat, doncs, cal diferenciar entre els club
esportius registrats com entitats i les entitats privades que tenen unes instal·lacions privades amb
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fins lucratius que també utilitzen la terminologia de clubs esportius però que no es registren com a
entitats.

Com és lògic, la categoria d’altres agrupa entitats molt diverses, i en alguns casos de difícil
qualificació que no reuneixen el suficient nombre com per ser considerades com categories
significatives quantitativament.

Els centres cívics

A Figueres hi ha dos centres cívics el de la Marca de l’Ham i el de Creu de la Mà que s’han
consolidat com a punt de referència d’activitats culturals i socials pels barris on s’ubiquen i el conjunt
de la ciutat.

A més d’organitzar cursos, xerrades, exposicions, concursos, jornades, festes, etc. i de ser un punt
d’informació de referència aquests equipaments són centres de referència per a l’organització de
programes d’integració i intercanvi cultural entre tots els sectors de la població.

Oferta cultural

Aquesta diagnosi ha estat realitzada a partir de les observacions i el treball de l’àrea de Cultura de
l’Ajuntament.

• Ofertes per als visitants ocasionals:

La ciutat de Figueres ve marcada molt positivament per l’oferta de turisme cultural que representen
dues interessants propostes: el Teatre Museu Dalí i el Museu del Joguet de Catalunya de Figueres.
Són dues institucions d’abast internacional que suposen un gran moviment per a la ciutat,
especialment pel seu elevat nombre de visitants i també pel ressò nacional i internacional de les
seves activitats. La participació de l’administració en la creació i consolidació dels dos museus no ha
impedit que la gestió es realitzi a partir de fundacions independents, de manera que és una gestió
més àgil.

D’altres recursos patrimonials de la ciutat estan en etapes incipients d’obertura i per tant encara han
de consolidar el seu funcionament com a oferta pública, el cas més clar és el del Castell de Sant
Ferran.

• Ofertes culturals per als ciutadans de Figueres i la seva àrea d’influència:

La ciutat de Figueres disposa d’una àmplia oferta en els diferents àmbits de la cultura, destacant
especialment les activitats promogudes i organitzades des de les entitats i associacions de la ciutat i
també des de la mateixa regidoria de cultura de l’Ajuntament. L’any 2001 es van recollir un total de
315 activitats culturals a l’agenda cultural que edita l’Ajuntament, sense sumar els cursets i
seminaris.

Els equipaments culturals de la ciutat estan força saturats de moviment, destacant especialment la
Biblioteca Fages de Climent, el Teatre Municipal el Jardí, el Museu de l’Empordà, el Casino
Menestral Figuerenc i la incorporació gradual dels diferents centres cívics dels barris de la ciutat.

L’important volum d’activitats fa evident la necessitat d’ampliar i millorar els equipaments culturals.
Els que ja existeixen necessiten contínuament millores i facilitats d’accessibilitat: Casino Menestral,
Teatre Municipal i Museu de l’Empordà. I també caldrà ampliar el nombre d’equipaments, de cares a
cobrir quatre línies essencials:

1. Arxiu Municipal, administratiu i històric. Per garantir un tractament digne a la documentació
administrativa i històrica de la ciutat.
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2. Hotel d’entitats: Moltes entitats i associacions de la ciutat, no només les culturals veurien més
garantida i recolzada la seva tasca si disposessin d’un espai on treballar i reunir-se

3. Ampliació i extensió del funcionament dels Centres Cívics i Socials a tots els barris de la ciutat
de Figueres. Incrementant l’oferta sòcio-cultural a tots els ciutadans.

4. Espai escènic i musical de mig i petit format. Cobrint un tipus d’espectacle cada vegada més
treballat arreu (mig format, monòlegs, infantils, etc.) i facilitant també la formació i la tasca dels
grups d’àmbit de teatre i música d’àmbit local.

5.5.2. Elements significatius de la diagnosi

Figueres disposa d’una bona xarxa associativa

A la ciutat de Figueres destaca la quantitat i “la qualitat” de les associacions culturals. El primer
element que cal tenir en compte el formen el grup d’entitats que disposen de patrimoni immobiliari
important Hi ha un segon grup d’entitats que no disposen de patrimoni, però tenen un important i
interessant nivell d’activitat, moltes vegades a les mateixes entitats amb patrimoni.

La relació entre les entitats culturals i l’Ajuntament s’estableix, des de fa pocs anys, mitjançant
convenis de col·laboració. La primera observació és positiva, però cal ampliar aquests nivells de
col·laboració tant pel que fa als aspectes econòmics com pel que fa als nivells d’implicació de les
entitats en la resta d’activitats de difusió cultural de la ciutat.

La relació entre les mateixes entitats continua estancada en un seguit de vicis, tot i algunes millores
puntuals. El principal problema és la manca de coordinació en els programes i projectes de les
diferents entitats; això comporta un seguit de circumstàncies negatives:

• coincidència d’actes en el calendari

• reiteració i repetició d’activitats

• poc aprofitament dels recursos existents

• dificultats de difusió

• creació de grups de seguidors que donen la imatge de “capelleta”

Una influència supramunicipal des de l’àmbit de la cultura

La ciutat de Figueres disposa d’un seguit de projectes culturals adreçats als seus ciutadans, i també
adreçats als habitants de la comarca sense establir una diferenciació geogràfica de cap mena.
Sempre ha estat la capital cultural de la  comarca, entre d’altres coses pel fet que la cultura es
desenvolupa més fàcilment en els àmbits urbans que no a les poblacions rurals o disseminades,
amb més dificultats per consolidar projectes.

També  en alguns aspectes s’adreça a un entorn que engloba pobles i ciutats de la Garrotxa, el Pla
de l’Estany, el Baix Empordà i una part del Gironès.

Els equipaments culturals més importants de la comarca els trobem a la ciutat, per tant els habitants
de la comarca amb interessos culturals, han de passar per Figueres. Però, s’ha de reconèixer que
també cal fer el salt a Figueres per passar als altres centres culturals més potents i allunyats
(Girona, Barcelona, Perpinyà,...).
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5.5.3. Diagnosi estratègica

Associacionisme i cultura

ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR

• Figueres disposa de força associacions,
dinàmiques i riques pel que a la proposta
d’activitats.

• La ciutat de Figueres, des del punt de vista
cultural es coneguda per dos elements: el
Teatre – Museu Dali i el Museu del Joguet
de Catalunya.

• Algunes entitats treballen en línies de molt
d’activisme, potenciant la quantitat davant
de la qualitat. Cal força activitat, però cal
analitzar la importància de prioritzar entre
les activitats.

• La societat civil figuerenca no té una vida
pròpia molt dinàmica. Per tant, cal que
l´Ajuntament assumeixi el paper de motor i
estímul d´una societat civil feble

• La difusió de les activitats segueix sent un
problema que afecta tots els agents
culturals, ja siguin públics, associatius o
empresarials.

• El patrimoni cultural de la ciutat no està
definit, ni pel que fa al seu futur com a espai
cultural ni pel que fa a la seva conservació.

5.5.4. La percepció dels participants

L’enquesta de percepció ciutadana

L’oferta cultural s’ha valorat positivament encara que

• Oferta cultural

5,3%

11,8% 28,9% 50,0% 3,9%
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Els grups de treball

Ni els ciutadans ni els experts van treballar en temes relacionats amb l’associacionisme i la cultura.


