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Des de l’any 1972 fins avui en dia s’han succeït un seguit de con-
ferències, cimeres i altres esdeveniments que han donat lloc a les 
actuals Agendes 21.

1972: Conferència sobre el Medi Humà de les Nacions Unides
La Conferència sobre el Medi Humà de les Nacions Unides, celebrada a la ciutat 
d’Estocolm, planteja per primer cop la pressió determinant que les economies 
contemporànies exerceixen sobre el medi ambient i els recursos naturals.

1987: Informe Brundtland
Es publica l’informe El nostre futur comú –més conegut com Informe Brundt-
land–, que dóna l’impuls definitiu al principi del desenvolupament sostenible, 
entès com el desenvolupament que cobreix les necessitats del present sense 
comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves prò-
pies necessitats. 

1992: Cimera de la Terra i naixement de l’Agenda 21
El debat que es genera a l’entorn de l’Informe Brundtland dóna lloc a la Confe-
rència per al Medi Ambient i el Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro i 
coneguda amb el nom de Cimera de la Terra. 

A la Cimera de la Terra sorgeix l’Agenda 21 com a procés cap al desenvolupa-
ment sostenible que cal emprendre mundialment i que reconeix que els poders 
locals han d’assumir necessàriament per poder assolir la sostenibilitat.

1994: Primera Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles i naixement 
 de les Agendes 21 Locals

Se celebra a Aalborg (Dinamarca) la primera Conferència Europea de Ciutats i 
Pobles Sostenibles i es redacta la Carta d’Aalborg, que insta els municipis a ini-
ciar, seguint la filosofia de l’Agenda 21 de la Cimera de la Terra, el procés de les 
Agendes 21 Locals per al desenvolupament sostenible en l’àmbit local. 

2002: Cimera Rio +10 i 2004: Aalborg +10
Posteriorment, un seguit de cimeres i trobades d’àmbit internacional, com són 
la Cimera Rio +10 o la quarta Conferència de Ciutats i Pobles Sostenibles, Aal-
borg +10, celebrades a Johannesburg, han definit i analitzat el desenvolupa-
ment de les Agendes 21 Locals, així com l’avaluació dels progressos en el camí 
de la sostenibilitat.

UNA MICA D’HISTÒRIA DE 
LES AGENDES 21 
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Perspectives de futur
A les portes de la celebració de la Cimera Rio +20 l’any 2012, on les estratègies 
de desenvolupament sostenible desplegades a escala estatal i regional torna-
ran a ser debatudes, els reptes continuen i s’obren nous escenaris davant de 
problemàtiques complexes i en constant evolució com són el canvi climàtic i les 
seves repercussions ambientals, l’evolució de la pobresa al món i la seva eradi-
cació i també les possibles i múltiples interaccions entre aquests reptes.

Actualment, les Agendes 21 Locals, entre d’altres plans i programes, són els ins-
truments i el marc comú d’acció més vàlids perquè les propostes i l’esperit de 
Rio siguin assumits per les comunitats locals. A banda de les autoritats locals 
com a impulsores del procés d’Agenda 21, és del tot imprescindible comptar 
amb la participació d’un seguit d’agents per assolir amb èxit el procés de desen-
volupament de l’Agenda 21 Local.

Ciut�at� de Rio de Janeiro 





L’ AGENDA 21 
DE LLANÇÀ, COLERA I PORTBOU
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Conscients de la necessitat de disposar d’un full de ruta per vehicu-
lar les polítiques i actuacions d’àmbit local necessàries per impul-
sar el desenvolupament sostenible dels municipis de Llançà, Colera 
i Portbou, l’any 2009 els tres ajuntaments inicien els treballs per a 
la redacció de la seva Agenda 21 amb el suport de la Diputació de 
Girona. 

Una Agenda 21 Local amb un àmbit territorial supramunicipal
Considerant la mida, la població i les característiques estructurals i territorials dels 
tres municipis, s’ha plantejat una Agenda 21 Local amb un àmbit territorial supramu-
nicipal. Aquesta escala de treball permet:

• analitzar el territori com un tot, identificant-ne els valors i oportunitats en con-
junt 

• focalitzar l’escala de treball en cada municipi per considerar-ne les singularitats 
o característiques específiques 

L’ AGENDA 21 
DE LLANÇÀ, COLERA I PORTBOU

Ort�ofot�omapa dels municipis 
de Llançà, Colera i Port�bou. 
Font: Institut Cartogràfic de 
Cat�alunya

Llançà

Colera

Port�bou
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Un pla d’acció local per a la sostenibilitat per a cada municipi
Com a resultat de l’anàlisi i diagnosi conjunta de tot el territori, cada municipi dispo-
sa d’un pla d’acció local per a la sostenibilitat adaptat a les seves necessitats, amb 
accions per desenvolupar els tres municipis conjuntament i accions específiques 
adequades a les singularitats locals.

Complementàriament, es defineix un pla de seguiment que in-
corpora un sistema d’indicadors que, durant el desenvolupa-
ment del pla d’acció, permetrà avaluar-ne el grau d’execució i 
les millores aconseguides amb la seva implantació.

Per ajudar cada un dels municipis a executar el pla d’acció, la 
Diputació de Girona, entre d’altres organismes públics, dispo-
sen de línies d’ajuts per al desenvolupament de les accions i 
projectes plantejats. 

L’objectiu d’aquest document: la divulgació de l’Agenda 21
Aquesta publicació esdevé un document divulgatiu de les principals conclusions ob-
tingudes del procés d’Agenda 21 Local als tres municipis, amb l’objectiu de difondre 
aquesta informació entre totes les persones que hi estiguin interessades, ja siguin 
població resident als municipis o visitants. 

D’acord amb l’esquema de treball i l’estructura dels documents que integren l’Agenda 
21, aquest document s’estructura en dues parts: 

• Punt de partida
Resumeix de manera clara i entenedora les principals conclusions de la fase 
d’anàlisi i diagnosi de l’estat actual de l’àmbit d’estudi. La informació s’organitza 
en tres blocs: 

1. Territori i medi natural
2. Sostenibilitat social i econòmica
3. Vectors ambientals 

• Accions de futur
Se centra en els plans d’acció local per a la sostenibilitat dels tres municipis.





EL PUNT
DE PARTIDA
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Territ�ori i medi nat�ural

Ent�orn urbà 
Els municipis de Llançà, Colera i Portbou es caracteritzen per una 
estructura territorial compacta sense grans urbanitzacions o altres 
usos urbans destacables dispersos pel territori. No obstant això, el 
creixement urbà –sobretot en el cas de Llançà i, en menor mesura, 
Colera– s’ha realitzat en forma d’urbanitzacions de cases unifami-
liars situades resseguint la franja costanera, fet que caracteritza el 
paisatge litoral de la zona.

Plat�ja de la Farella

PUNT DE PARTIDA
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Llançà
Està previst que el poble de Llançà pugui 
créixer construint nous sectors, sempre en 
continu amb el nucli urbà i amb la carre-
tera N-260 com a límit oest per a aquest 
creixement. 

Actuacions de millora de l’espai urbà:
• Arranjament dels carrers de la vila o del port per fer més accessibles els princi-

pals carrers i eixos comercials més freqüentats.

• Reserva de nous espais públics, com la zona de Sant Carles i l’entorn de l’Oficina 
de Turisme.

Espais característics del nucli i de les seves proximitats per gaudir de l’entorn:
• Espai d’hortes situat entre la vila i el port, a l’extrem nord-oest del nucli urbà; és 

un espai lliure molt proper i accessible, amb una funció d’espai social i de lleure.

• Punta del Codolar, com a espai molt freqüentat on passegen els habitants i visi-
tants de Llançà.

• Platges i el seu fons marí, destacant per la seva entitat Canyelles, Grifeu i la del 
Port, les dues darreres de sorra i qualificades per la seva qualitat i serveis amb la 
Bandera Blava per la Unió Europea. 

• Camí de ronda, que parteix de la platja del Port i enllaça amb el municipi del Port 
de la Selva. Recentment se n’ha condicionat el tram de la platja de Cau del Llop.

Zona d’hortes de Llançà  Platja de CanyellesPlatja Cau del Llop

Dins el nucli urbà de Llançà i 
també a les urbanitzacions, 
està previst consolidar-hi 
alguns espais amb l’objectiu 
d’ordenar-los i millorar-ne la 
qualitat
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Colera
El nucli de Colera ja ha crescut gairebé tot el que estava previst pel planejament mu-
nicipal aprovat, però hi ha la zona de la Murtra, a l’entrada del poble, que encara no 
s’ha construït. Les característiques actuals del poble de Colera són resultat del seu 
desenvolupament històric, amb carrers estrets i escales per salvar els desnivells, en-
tre d’altres aspectes relacionats amb l’espai urbà. 

Actuacions de millora de l’espai urbà:
• Projecte de regularització i millora de la urbanització la Rovellada. 

• Projecte de millora integral del nucli urbà. 

• Obertura i adequació del carrer Onze de Setembre fins al passeig Marítim. 

 
Espais característics del nucli i de les seves proximitats per gaudir de l’entorn:
• Espai d’hortes situat a l’extrem sud-est del nucli, amb una funció d’espai social i 

de lleure.

• Platges, destacant per les dimensions i l’encant la de Garbet i la d’en Goixa.

A Colera, l’obertura i adequació 
del carrer Onze de Setembre 
fins al passeig Marítim perme-
trà millorar tant la mobilitat com 
la qualitat de l’espai urbà

Urbanització la Rovellada Platja de Garbet

Passeig Marítim de Colera
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Portbou
El municipi de Portbou té diversos trets –resultat de 
la seva ubicació i que n’han condicionat el desenvo-
lupament urbà– que el diferencien de Llançà i Colera. 
Tot i el ràpid creixement que va suposar la construcció 
de l’estació de ferrocarril l’any 1929, durant els últims 
anys el poble no ha crescut d’acord amb les possibili-
tats del planejament municipal. 

A Portbou l’aposta de futur passa per replantejar 
els creixements previstos i compatibilitzar-los amb 
altres polítiques i actuacions amb l’objectiu de mi-
llorar i revitalitzar l’espai urbà, fomentant la rehabi-
litació i ocupació dels d’habitatges construïts. 

Actuacions de millora de l’espai urbà:
• Projecte per rehabilitar i millorar el barri de la 

Muntanya.

• Mesures aplicades per afavorir l’accessibilitat i 
una adequada mobilitat.

• Mesures per a la millora de l’estat i la qualitat 
dels principals carrers per a vianants.

Actualment s’està reha-
bilitant el front marítim 
de la platja de Portbou 
i a la mateixa platja es 
recuperaran les antigues 
cases de pescadors per 
ubicar-hi un nou centre 
d’informació, difusió i aula 
taller, amb l’objectiu de 
fer-hi activitats d’educa-
ció ambiental relaciona-
des amb el medi costaner 
i marí

Platja de Portbou
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Portbou

Espais característics del nucli i de les     
seves proximitats per gaudir de l’entorn:

• Estació de Portbou, per la seva po-
tencialitat per ubicar-hi nous usos o 
equipaments diversos. S’està treba-
llant per adaptar-la a les noves ne-
cessitats socials i culturals.

• Platges, destacant la platja de Port-
bou, ubicada al front marítim del po-
ble, guardonada amb la Bandera Bla-
va per la Unió Europea.

• Mirador on s’ubica el Memorial Walter 
Benjamin i el monument que l’escul-
tor Dani Karavan va construir en me-
mòria del filòsof i crític alemany.

Port esportiu de Portbou
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Mobilit�at�
Les raons principals per desplaçar-nos cap a fora o per dins del lloc 
on vivim són la feina i els estudis, i en tots dos casos s’ha comprovat 
que dels municipis de Llançà, Colera i Portbou, diàriament en mar-
xen més persones que no pas n’hi arriben. 

Diferents comportaments en els desplaçaments a cada municipi
La població de cada municipi es comporta de manera diferent en els seus despla-
çaments. 
 

Desplaçaments per motius 
de feina

Desplaçaments per motius 
d’estudis

Llançà La major part de la població es 
desplaça cap a fora del municipi.

Els estudiants de secundària 
majoritàriament es queden als 
centres d’educació del poble.

Colera El nombre de desplaçaments cap 
a fora o dins del mateix municipi 
és similar.

Els estudiants van cap a 
Llançà.

Portbou Els desplaçaments són dins del 
mateix municipi, ja que l’esta-
ció de ferrocarril i les activitats 
generades al seu voltant donen 
feina a una part important de la 
població.

La majoria de desplaçaments, tant dins de cada poble 
com entre municipis i també cap a d’altres poblacions com 
Figueres o Girona, es fan sobretot en vehicle privat; això és 
degut principalment a la comoditat enfront del transport 
públic existent o de la mobilitat a peu o en bicicleta
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El transport públic, un mitjà que cal potenciar
El transport públic no és un mitjà gaire utilitzat, ni per la població resident ni pels 
turistes i visitants. 

Opcions de transport públic existents:
• Transport ferroviari. L’oferta és àmplia, però els horaris no són els més adequats i 

no s’adapten a les necessitats de la gent. No obstant això, el transport ferroviari és 
un dels mitjans que cal potenciar entre els turistes i visitants, ja que els tres pobles 
tenen la seva pròpia parada de tren, i molt propera a les platges i als espais i serveis 
turístics. En aquest sentit, a la platja de Garbet ja existeix un antic baixador en de-
sús que es podria reobrir perquè els trens hi tornessin a parar, a més d’adequar un 
itinerari segur fins a la platja per facilitar l’arribada dels visitants i turistes en tren.  

D’altra banda, i per potenciar l’ús d’aquest mitjà per a desplaçaments transfron-
terers, és necessari unificar els horaris i donar continuïtat als trajectes a banda i 
banda de la frontera per solucionar els problemes de manca de coordinació horària 
que provoquen llargues esperes per fer el transbordament.

• Transport públic per carretera. L’oferta és molt escassa als tres municipis. En el cas 
de Llançà, l’oferta es complementa amb un servei municipal d’autobús urbà que fun-
ciona durant els mesos d’estiu i que connecta el poble amb les urbanitzacions i les 
platges. Aquest servei té un cost elevat, i per tant es proposa la possibilitat d’ampli-
ar-lo i compartir-lo amb els municipis de Colera i Portbou, per donar servei a més 
usuaris i poder-lo rendibilitzar.

Estació ferroviària de Portbou
Vista àrea de l’estació ferroviaria i el 
municipi de Portbou Llançà bus
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Una xarxa viària fluïda, però amb puntes de saturació
La carretera N-260 és la principal connexió viària dels municipis de Llançà, Colera i 
Portbou entre si i amb la resta del territori. El traçat d’aquesta carretera passa per 
fora dels centres urbans de Llançà i Colera, però a Portbou passa per dins. Aquesta 
carretera ocasiona dificultats a Llançà i Portbou durant els mesos d’estiu i alguns 
caps de setmana o dates puntuals de major intensitat del trànsit.

Repte Solució

Llançà

Retenció viària 
per l’enllaç entre 
la carretera GI-
612 i la N-260

Obertura de la circumval·lació prevista pel 
planejament vigvent entre la N-260 i la GI-
612; es preveu que se solucionin les situa-
cions de congestió entre l’avinguda Europa 
i la N-260 i entre els carrers Rafael Estela i 
Gardissó i la mateixa GI-612.

Portbou

Mobilitat interna

Disposar d’una variant que desviés el trànsit 
de la carretera N-260 per fora del nucli urbà. 
Tot i que ja es va plantejar fa uns anys i es 
va recollir en un projecte, encara no s’ha 
desenvolupat a causa del seu cost elevat i 
perquè l’orografia del terreny no n’afavoreix 
el desenvolupament.

No hi ha problemes 
importants de saturació 
del trànsit a la xarxa vi-
ària dels tres municipis, 
tot i que es constata un 
major  trànsit de cotxes 
durant els mesos d’estiu 
per l’afluència de visi-
tants i turistes. Durant 
la resta de l’any, la xarxa 
viària es manté fluïda 

Ortofotomapa del punt de connexió entre la N-260 i la GI-612 
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Les alternatives a les necessitats d’aparcament
Pel que fa a l’aparcament, les necessitats varien notablement segons el període de 
l’any en els tres municipis. 

Situació de l’aparcament Solució

Llançà L’oferta d’aparcament 
existent satisfà la demanda 
excepte en ocasions puntu-
als de màxima concentració 
de vehicles.

Més enllà dels aparcaments ha-
bilitats de manera provisional per 
solucionar les demandes puntuals 
d’aparcament o la implantació 
de noves zones de pàrquing, cal 
buscar altres solucions als tres 
municipis perquè els visitants i la 
mateixa població es desplacin amb 
modes de transport alternatius al 
cotxe privat. També caldria habi-
litar espais per aparcar als afores 
per mantenir els centres urbans 
lliures del trànsit de vehicles.

Colera L’oferta d’aparcament 
presenta puntes de satu-
ració estacionals, sobretot 
a l’estiu, caps de setmana 
o dates puntuals de major 
concentració de vehicles.

Portbou En moments de màxima 
afluència durant els mesos 
d’estiu hi ha problemes 
d’aparcament.

Carrer amb aparcament a Portbou Carrer pacificat a Portbou
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Itineraris per a vianants i carrils bici, les alter-
natives al vehicle privat dins el nucli urbà
Les reduïdes dimensions dels nuclis de Llançà, Colera 
i Portbou faciliten que els desplaçaments quotidians 
puguin fer-se a peu o en bicicleta, tot i que la realitat és 
que molts desplaçaments dins de cada poble es por-
ten a terme en cotxe. Entre les raons que justifiquen 
aquesta elecció hi ha: la distància de les urbanitzaci-
ons al nucli, les característiques dels carrers o de les 
voreres i la manca de carrils bici. 

Durant els darrers anys, sobretot dins els nuclis urbans 
dels tres municipis, s’han fet millores en els carrers i 
s’està tendint cap a una progressiva pacificació dels 
principals itineraris per a vianants amb l’objectiu d’afa-
vorir els desplaçaments a peu. De la mateixa manera, 
per potenciar i facilitar l’ús de la bicicleta, actualment 
utilitzada sobretot pels estudiants i pels visitants du-
rant l’època d’estiu a Llançà i Colera, s’estan impulsant 
diferents mesures en cada municipi. 

Mesures per impulsar l’ús de la bicicleta

Llançà Creació d’un carril bici per unir la vila i el port, ja que és un dels 
trajectes més habituals dels ciclistes; posteriorment caldrà donar 
continuïtat al carril bici per ampliar la xarxa d’itineraris per a bicicle-
tes dins del municipi.

Colera Les escales existents esdevenen barreres que dificulten la mobili-
tat, i tot i l’existència d’alguns aparcaments per a bicicletes, calen 
itineraris segurs per afavorir-ne l’ús. El Projecte de millora integral 
del nucli urbà que s’està començant a dissenyar aportarà solucions 
per facilitar la mobilitat a peu i en bicicleta.

Portbou La presència d’escales per salvar els desnivells existents i el fet que 
l’estació està allunyada del nucli urbà fan més difícils els desplaça-
ments a peu o en bicicleta. Per aquesta raó, ja s’està treballant en un 
pla d’accessibilitat per dissenyar actuacions que permetin millorar 
aquesta situació.

A Llançà i Colera s’està 
treballant per adequar 
una xarxa d’itineraris 
que permetin un ús se-
gur de la bicicleta i per 
crear aparcaments
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Biodiversit�at� i paisat�ge
Els municipis de Llançà, Colera i Portbou presenten característiques 

i valors naturals únics –l’extensa franja litoral, amb uns 30 km de pe-

nya-segat, nombroses platges i cales pedregoses i els espais naturals 

interiors, així com el patrimoni cultural i arquitectònic– que esdevenen 

elements clau i els atribueixen un elevat potencial turístic associat al 

seu territori i paisatge.

El territori, espai protegit en l’àmbit europeu, nacional i local
Per assegurar el manteniment dels espais de valor natural i paisatgístic, el territori 
dels tres municipis es troba protegit per diferents instruments i figures de protecció 
d’àmbit europeu, català i local.

Instruments i figures de protecció del territori:
• Directiva europea de conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna 

silvestres

• Xarxa Natura 2000

• Pla d’espais d’interès natural de Catalunya

• Planejament territorial i urbanístic

L’espai rústic i forestal dels tres munici-
pis està en gran part cobert per matollars 
amb espècies típiques mediterrànies que 
ocupen al voltant de tres quartes parts de 
tot l’àmbit. Aquests matollars formen una 
coberta més o menys contínua esquitxa-
da per clapes d’altres cobertes, entre les 
quals destaquen els boscos densos de 
pi, els conreus i els prats i herbassars. 
L’abandó progressiu de les activitats agrí-
coles en les últimes dècades, sobretot la 
vinya i l’olivera, ha facilitat que l’extensió 
ocupada pels matollars vagi en augment. 

En l’àmbit de l’Agenda 21, el 
territori s’ubica estratègi-
cament i, en part, es troba 
inclòs dins dels espais pro-
tegits del massís de l’Albera 
i el Parc Natural del cap de 
Creus, i per tant és clau per 
garantir la conservació dels 
espais litorals i del principal 
eix connector entre aquests 
espais protegits



25 

Espai costaner de Llançà

Memorial Walter Benjamin

Espai natural de Portbou

Espai natural de Colera

Espai natural de Colera
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Barraca per la vinya de Portbou Praderia de posidònia

Visita guiada a la zona de Cap 

Els prats mediterranis i les prade-
ries de posidònia, hàbitats natu-
rals d’interès europeu
A la zona hi ha alguns hàbitats naturals 
d’interès europeu, com són els prats medi-
terranis i les praderies de posidònia. Amb 
relació a aquests alguers, l’Ajuntament de 
Portbou ha desenvolupat diverses accions 
destinades a protegir-los, estratègies que 
s’haurien de portar a terme de manera pe-
riòdica i estendre-les a d’altres indrets de 
Colera i Llançà, on hi ha poblacions interes-
sants d’aquesta espècie. Les mesures han 
d’anar cap a l’impediment del fondeig sobre 
aquestes zones i evitar-hi l’ancoratge d’em-
barcacions. 

En aquest sentit, els ajuntaments de Co-
lera i Portbou han signat un conveni de 
col·laboració amb el Departament d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural de la Ge-
neralitat de Catalunya per cooperar i pro-
moure la gestió i desenvolupament de les 
activitats marítimes i de la pesca recreati-
va amb criteris de sostenibilitat en el tram 
comprès entre cap Ras i la punta de la Fo-
radada.

En els últims anys, s’ha ini-
ciat la recuperació d’algunes 
zones agrícoles relacionades 
amb la producció vinícola a 
l’Empordà. Aquestes inici-
atives de recuperació de la 
vinya són una bona oportu-
nitat per restaurar les cons-
truccions de pedra seca
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Vista aèria de l’espai costaner

Detalls de l’espai costaner dels municipis de l’Agenda 21

L’espai costaner, unió de riquesa natural i bellesa
D’una banda, la platja de Garbet i la zona de cap Ras destaquen per la seva bellesa i 
per la presència de sistemes dunars ben conservats, malgrat que es tracta d’espais 
bastant freqüentats per visitants. Tot i que ja s’hi han desenvolupat actuacions de 
manteniment i senyalització, cal seguir treballant per garantir-ne la conservació tot 
fent-la compatible amb la possibilitat de gaudir d’aquests espais. 
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D’altra banda, en els penya-segats litorals que van des del cap de Creus fins a Port-
bou, s’hi troba una espècie del gènere Limonium (Limonium geronense), una herba 
endèmica del litoral gironí (que només es troba en aquesta zona) però que actual-
ment està amenaçada per la proliferació d’espècies al·lòctones (pròpies d’altres pa-
ïsos o zones) i invasores. A Portbou, el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
hi ha realitzat treballs de control d’aquestes espècies, ja que estan amenaçant la 
supervivència de les de la zona.

També hi ha espècies de fauna que són objecte de conservació, com són la tortuga 
mediterrània, l’àguila cuabarrada, el barb de muntanya i diverses espècies de rat pe-
nats. En aquest cas, el Departament de Medi Ambient i Habitatge està desenvolupant 
diverses accions amb la finalitat de garantir la població de tortuga a l’Alt Empordà. 

Les rieres, elements definidors del territori i del paisatge
Les rieres, com les de Portbou, de Molinàs, de Garbet i la Valleta, tenen valor com a 
connectors biològics entre els espais interiors i els costaners, ja que sovint, aprofi-
tant el seu traçat, la fauna s’hi desplaça. Per aquest motiu, cal seguir treballant en la 
gestió i millora de l’estat actual de les rieres, per potenciar-ne els valors i reforçar les 
seves funcions en el territori.

Àguila cuabarrada. AUTOR: Paul Asman i Jilli Lenoble Tortuga mediterrània
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Un paisatge amb valors 
Els valors del paisatge del territori de Llançà, Colera i Portbou van més enllà de la 
seva pròpia bellesa.

Valors del paisatge:
• Valor ecològic, pel fet que les rieres baixen de les Alberes i connecten aquest es-

pai amb la península del cap de Creus. En l’àmbit de l’Agenda 21 s’identifica l’eix 
connector l’Albera - cap de Creus, que inclou territori dels municipis de Vilajuïga, 
Garriguella i Llançà, i que esdevé un eix clau per garantir la connectivitat ecològica 
entre aquests espais protegits. 

• Valor productiu, pel seu potencial per afavorir l’activitat turística i pels valors re-
lacionats amb la producció agrícola –basada en els conreus de vinya i oliveres– i 
l’activitat pesquera. 

• Valor social relacionat amb l’ús de les platges, itineraris i senders de la zona, així 
com amb el seu pes cultural i històric (pas fronterer i de contraban, entre d’altres).

La Carrerada

S’Arenella, entre Llançà i el Port de la SelvaConreu de vinyes a Colera Pràctica de la pesca a Portbou

L’Estudi de les condicions pai-
satgístiques de la demarcació de 
Girona del Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques 
elaborat el 2003 identifica el 
territori dels municipis de Llançà, 
Colera i Portbou com un element 
de valor col·lectiu i el considera 
com un paisatge d’excel·lència 
que cal gestionar de manera 
eficaç per conservar-lo
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Impactes que amenacen el paisatge i els seus valors:
• Urbanització de la línia de costa.

• Incendis forestals que periòdicament afecten la zona.

• Implantació dels parcs eòlics aprovats a la zona.

Els itineraris i senders, un món per descobrir
Pel que fa als valors del paisatge que ofereixen un territori atractiu als visitants i 
també als mateixos veïns d’aquestes poblacions, cal remarcar la importància dels 
camins existents. La xarxa de senders i d’itineraris ofereix la possibilitat de fer di-
ferents rutes pels tres municipis i gaudir dels espais naturals, així com també del 
patrimoni cultural i històric.

Itineraris i senders:
• Senders de gran recorregut GR-11 i GR-92

• Xarxa de senders Itinerànnia

• Camins de ronda

• Itineraris i senders locals

Sender de gran recorregut GR-92

Sender local de LlançàSenderisme al terme municipal de Llançà

Senyalització del GR-92 a PortbouItinerari en bicicleta al terme de Llançà

Sender GR-92 entre Llançà i Colera
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Els tres municipis estan treballant per potenciar el valor paisatgístic del territori i per mi-
llorar i condicionar la xarxa d’itineraris i d’infraestructures existents associades al lleure, 
amb l’objectiu d’oferir tot un ventall de possibilitats i activitats per gaudir de l’espai. 

Actuacions per millorar els itineraris i senders

Llançà Disposa d’una xarxa local de deu rutes senyalitzades per fer a peu, 
a la vegada que s’ofereix informació d’itineraris per descobrir el fons 
marí utilitzant respirador de superfície (snorkel). També s’estan pre-
parant itineraris per fer amb bicicletes tot terreny.

Colera Disposa d’un pla per senyalitzar i condicionar una xarxa de senders 
locals (ja s’ha senyalitzat l’antic nucli de Molinàs). També es vol 
dissenyar una ruta de la memòria històrica, aprofitant els elements 
històrics i patrimonials relacionats amb la Guerra Civil.

Portbou Es porten a terme diferents accions per recuperar la memòria his-
tòrica; ja s’ha recuperat la ruta Walter Benjamin, que, conjuntament 
amb les cinc propostes d’itineraris del Pla de camins i itineraris del 
municipi, permetran descobrir els elements d’interès que amaga la 
vall de Portbou.

Mirador Walter Benjamin Imatge de la pràctica de submarinisme
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Sost�enibilit�at� social i econòmica

Aspect�es socials
La riquesa i creixement econòmic que genera l’arribada de turistes 
i visitants és essencial per a l’economia dels municipis, la seva po-
blació i el teixit empresarial, però potencialment també repercuteix 
en la gestió i prestació dels serveis municipals.

L’evolució de la població, diferents tendències segons el municipi 
L’evolució de la població dels municipis de Llançà, Colera i Portbou presenta tendèn-
cies clarament diferenciades. 

Observacions

Llançà La població ha anat creixent de forma continuada des dels 1.680 
habitants l’any 1955 fins als més de 5.000 l’any 2009.

Colera Mostra una població molt més estable però amb períodes de creixe-
ment i de decreixement.

Portbou Presenta una evolució de decreixement acusat i continuat de la 
població des de l’any 1975, però a partir del 2009 aquesta tendència 
s’inverteix i per primer cop en més de 30 anys torna a créixer.

Pel que fa a l’anàlisi social, el decreixement o estancament de la població es valora 
com un fenomen negatiu, per això s’han de preveure polítiques socials i econòmiques 
per fixar i mantenir la població resident i atraure’n de nova.

Evolució de la població
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Llançà

Colera

Portbou

6.000

4.000

2.000

0

19
00

19
10

19
20

19
30

19
34

19
40

19
50

19
60

19
65

19
70

19
75

19
81

19
86

19
91

19
96

20
00

20
06

20
07

20
08

20
09



33 

L’envelliment de la població, 
una realitat compartida
L’envelliment de la població és una ca-
racterística que comparteixen els tres 
municipis, ja que, en menor o major 
grau, Llançà, Colera i Portbou han vist 
augmentar el pes de la població de més 
edat. Any rere any, els índexs que mesu-
ren l’envelliment i sobreenvelliment de 
la població (el pes relatiu de la població 
major de 65 anys respecte al conjunt 
de la població) han augmentat, fet que 
comporta un increment del nombre de 
persones dependents. 

En el context social i econòmic global, 
a mitjà i llarg termini s’espera un aug-
ment de la dependència, així com de la 
demanda d’atenció a les persones. Per 
tant, serà necessària l’adaptació de les 
infraestructures i equipaments públics i 
privats a les persones amb dificultat de 
mobilitat o amb recursos limitats.

Contes al Port de Llançà

Portbou1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Colera
500
450
400
350
300
250
200
150
100

50
0

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Evolució de la població en 
grans grups d’edat

Llançà

de 0 a 14 anys de 15 a 64 anys 65 anys i més



34

La població flotant, característica comuna als municipis turístics 
En tant que municipis turístics, Llançà, Colera i Portbou es caracteritzen per una 
elevada població flotant, de manera que els habitants augmenten o disminueixen 
en funció de l’època de l’any i durant els períodes de vacances, sobretot els mesos 
d’estiu, moment en què la població es duplica o fins i tot triplica. 

Un municipi com Llançà, amb poc més de 5.000 habitants estables, ha de garantir els 
serveis municipals com la recollida de residus, la seguretat, la neteja viària i l’enllu-
menat, entre d’altres, per a una població que arriba a 16.000 habitants un parell de 
mesos a l’any. Aquest augment del volum de la població suposa un esforç important 
per a l’Ajuntament per garantir el bon funcionament i la qualitat dels serveis.

La segona residència, principal causa de la variació en el nombre 
d’habitants 
Una de les raons que explica l’elevada fluctuació del nombre d’habitants als tres mu-
nicipis és l’elevat nombre d’habitatges secundaris o de segona residència. El creixe-
ment urbanístic transcorregut en la darrera dècada juntament amb les característi-
ques dels nous habitatges construïts, indiquen que el pes de les segones residències 
com a mínim hauria d’haver-se mantingut durant els darrers anys. 

És convenient elaborar un estudi d’habitatge per caracteritzar el parc d’habitatges 
existents segons les diferents tipologies, edat i la qualitat en què es troben. L’estudi 

Espectacle Vila a Llançà Aplec de la Sardana a Portbou
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permetrà: identificar possibles mancances relacionades amb les edificacions, limi-
tar el pes de les segones residències i potenciar polítiques d’accés a l’habitatge per 
al conjunt de la població.

En el context econòmic i social actual, en els tres municipis cal potenciar la rehabili-
tació i modernització del parc d’habitatges existent i dels seus accessos, en especial 
a Portbou, on s’ha constatat un parc d’habitatges més antiquat. Aquestes polítiques 
contribueixen a la renovació del teixit urbà actual i possibiliten l’entrada al mercat 
dels habitatges ja existents, com a opció contraposada a la urbanització de sòl nou i 
a la construcció d‘habitatge nou.

Parc urbà a Llançà Platja de Garbet

Església de Santa Maria de Portbou

Segones residències respecte 
al total d’habitatges
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L’oferta pública existent cobreix les necessitats educatives
La població escolar ha augmentat en els darrers anys, però l’anàlisi específica per 
municipi mostra que aquest increment s’ha donat únicament a Llançà, ja que a Port-
bou i Colera ha disminuït. 

L’oferta pública escolar està ben coberta amb els equipaments existents, especial-
ment com a conseqüència de la modernització i millora dels centres educatius de 
Portbou i Colera i la creació de nous equipaments a Llançà.

Impulsar l’educació i la informació ambientals, una necessitat
En els darrers anys s’han desenvolupat en aquests municipis algunes campanyes 
de comunicació i sensibilització ambiental per mitjà del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, per exemple en matèria de residus. Així doncs, els tres municipis han de 
potenciar l’educació ambiental, tant des del punt de vista de la implantació de pro-
grames als centres educatius com d’activitats dirigides al conjunt de la població. 

El paper dels serveis socials
Els municipis de Llançà, Colera i Portbou no presenten problemàtiques socials relle-
vants. De fet, els problemes identificats són comuns a la majoria de municipis cata-
lans de característiques similars, com poden ser persones grans d’origen i nacionali-
tat estrangera, persones grans ateses per familiars que també són grans o persones 
sense sostre. Cal seguir treballant des dels serveis socials per atendre aquestes pro-
blemàtiques.

Rambla de PortbouCentre civíc Ca l’Herrero de Portbou
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La cooperació i el treball coordinat entre els municipis de l’Agenda 
21, la clau del futur
És convenient crear mesures i protocols específics de cooperació i coordinació tèc-
nica i administrativa entre els municipis de l’àmbit de l’Agenda 21, fet que permetria 
unir esforços i crear sinergies per oferir serveis més eficients i propers a la ciutada-
nia, així com estalviar recursos tècnics i econòmics. De cara al futur, es proposa que 
els ajuntaments comencin a estudiar la possibilitat d’agrupar-se sota una figura de 
gestió supramunicipal per vehicular el treball conjunt i la planificació i gestió coordi-
nades de serveis, equipaments i projectes.

D’altra banda, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà té un paper important en la pres-
tació directa o de suport en els serveis municipals a Llançà, Colera i Portbou: recolli-
da de residus municipals, serveis de benestar social i atenció a les persones i serveis 
d’ocupació i d’ajuda als emprenedors, entre d’altres. 

Per la mida poblacional i les característiques dels tres municipis, i ateses les man-
cances de recursos econòmics o tècnics que dificulten una gestió individual de tots 
els serveis, l’ajuda, el suport i l’assessorament d’administracions supramunicipals 
són totalment necessaris.

Espectacle infantil a Llançà Visita guiada “La natura dels sentits” al parc Nacional del Cap de Creus
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Aspect�es econòmics
Històricament, el desenvolupament i l’economia dels municipis 
d’aquesta Agenda 21 han depès del turisme i els visitants tempo-
rals, els quals, atrets per la bellesa i la singularitat del territori i les 
seves platges, han escollit aquests municipis per gaudir de les va-
cances, sobretot durant els mesos d’estiu.

Una economia dependent de l’activitat turística
Llançà i Colera són els municipis on la dependència de l’economia respecte de l’acti-
vitat turística és més clara, ja que els negocis, establiments comercials i de serveis i 
els allotjaments han condicionat el desenvolupament de la seva activitat a l’arribada 
de la temporada d’estiu o dels períodes i dies festius al llarg de l’any. 

A Portbou, la presència de l’estació ferroviària i la proximitat de la frontera amb Fran-
ça han proporcionat fonts alternatives de riquesa i de creació de llocs de treball. Tot i 
així, actualment la incertesa provocada per la desaparició de l’intercanviador de mer-
caderies i l’equiparació dels preus entre Catalunya i França, fan necessària la cerca 
d’alternatives que garanteixin la sostenibilitat econòmica. 

Sessió de body balance a la Platja del Port de Llançà
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Passeig amb barca

FONT: Idescat, any 2007

Agricultura Indústria Construcció Serveis

Estructura sectorial dels llocs de treball

100%

50%

0%
Llançà Colera Portbou

L’aposta dels municipis de 
Llançà i Colera es basa a 
diversificar les possibili-
tats de lleure i les activi-
tats esportives per gaudir 
d’un territori únic durant 
tot l’any. A Portbou, el repte 
és augmentar les visites 
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ció de nous atractius com 
la reconversió de l’estació 
o la possibilitat de gaudir 
del seu entorn natural i 
històric
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L’estacionalitat econòmica, principal característica de les econo-
mies dels municipis
L’arribada o la marxa de turistes i visitants comporta, respectivament, un augment 
o una disminució de l’ocupació, de l’atur i de les activitats econòmiques. Així, molts 
comerços, allotjaments i altres serveis només obren els mesos de juny a setembre. 

L’estacionalitat econòmica condiciona la creació de llocs de treball...
Si fins a tres o quatre cinquenes parts dels llocs del treball pertanyen al sec-
tor de serveis i aquest sector redueix les seves activitats durant els mesos de 
menor presència turística (tancament temporal o reducció de personal com 
a conseqüència de la disminució de feina), és lògic assenyalar que el nombre 
de persones en situació d’atur i el grau de dependència respecte a les ajudes 
públiques augmentaran. Una disminució indesitjada de l’activitat turística du-
rant els mesos d’estiu (ja sigui per una reducció de l’ocupació o dels ingres-
sos) podria comportar greus problemes per a les economies de Llançà, Colera 
i Portbou. 

...per tant, és imprescindible buscar alternatives per reduir-la
La cerca d’alternatives, necessàries per a tots tres municipis, es basa en:

• l’ampliació de l’oferta turística, tant d’allotjaments com de serveis, durant 
tot l’any

• la diversificació de les activitats d’oci i lleure relacionades amb el territori 
i el paisatge, tant dels espais naturals interiors com del litoral, i també del 
patrimoni històric

Els ajuntaments dels tres municipis ja hi han començat a treballar
Els tres municipis ja han començat a impulsar diverses línies de treball en 
aquest sentit. Amb les diferents polítiques i accions que s’estan desenvolupant 
i que es continuaran portant a terme en el futur, es pretén aconseguir la reduc-
ció de l’estacionalitat i al mateix temps augmentar el nombre de visites durant 
els mesos de menor activitat. 

Per optimitzar recursos en l’impuls d’aquestes línies de treball, és important 
unir esforços i treballar conjuntament entre els municipis en termes de coope-
ració, coordinació i recerca de sinergies.
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Un futur turístic amb activitats alternatives
Des de l’Ajuntament de Llançà ja es treballa activament per potenciar el comerç de 
proximitat i per ampliar el ventall d’activitats d’oci, lleure i turisme que s’ofereixen i 
millorar la qualitat de les existents.

Exemples d’accions de Llançà: 
• Impuls de l’entorn natural i la bellesa del paisatge. En els darrers anys, s’ha obser-

vat un augment del nombre de visitants que valoren molt positivament l’entorn 
natural i la bellesa del paisatge, i també la proximitat amb el cap de Creus i el 
massís de l’Albera. Les mesures a treballar en aquest àmbit es basen a millorar 
i condicionar la xarxa de senders i camins de ronda i senyalitzar i augmentar les 
infraestructures per gaudir d’aquests espais.

Tot i que ja s’ha treballat en aquest sentit, encara queda molt recorregut per con-
vertir el municipi i l’àmbit de l’Agenda 21 d’aquesta zona en un pol d’atracció del 
turisme de natura. 

• Foment dels paisatges marins i submarins per al desenvolupament d’activitats 
nàutiques i marítimes. S’ha començat a treballar per donar a conèixer el fons marí 
de la zona amb l’objectiu de potenciar l’arribada de visitants atrets per aquests 
tipus d’activitats aquàtiques. Aquestes iniciatives tindran com a resultat la re-
ducció de l’estacionalitat característica del turisme tradicional de sol i platja que 
ja s’està evidenciant en els darrers anys. 

Les jornades gastronòmiques del peix de palan-
gre que se celebren anualment a Llançà permeten 
potenciar l’oferta gastronòmica local relacionada 
amb un mètode de pesca tradicional i autòcton

Cuiners participants a les Jornades gastronòmiques del palangre
Cartell de les Jornades gastronò-
miques del palangre
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Colera i Portbou també estan prioritzant l’execució de polítiques actives de poten-
ciació del turisme i de l’economia. Ambdós ajuntaments tenen clares les línies d’ac-
tuació relacionades amb el seu territori i paisatge, que fomenten els espais naturals 
interiors, el litoral i el patrimoni històric. 

A Colera ja s’està treballant en la promoció del municipi i en la descoberta del seu 
fons marí, i es comencen a plantejar noves alternatives per potenciar espais com són 
la platja de Garbet i la zona de cap Ras i també la xarxa de senders i camins interiors i 
de ronda. Portbou ja ha recuperat camins per a la memòria històrica relacionats amb 
l’exili de Walter Benjamin, i està treballant per potenciar una xarxa d’itineraris locals 
i un centre d’informació i d’interpretació del mar a la platja de Portbou, i també per 
desenvolupar activitats d’educació ambiental.

Per desenvolupar aquestes línies de treball que els municipis ja han iniciat, es reco-
mana buscar punts de confluència, fomentar sinergies i afavorir el treball conjunt i 
coordinat entre els ajuntaments de Llançà, Colera i Portbou, com a unitat territorial 
amb necessitats i interessos comuns. La unió d’esforços donarà un nou impuls i faci-
litarà la gestió i el desenvolupament de les polítiques i accions de futur. 

Ruta de senderisme al terme municipal de Llançà
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Col·laboració dels ens públics en el disseny de polítiques i estratè-
gies comunes de promoció econòmica i de desenvolupament 
Tal com en molts altres aspectes, és recomanable que els diferents ens públics col-
laborin amb els agents privats, si escau, en el disseny de polítiques i estratègies de 
promoció econòmica i de desenvolupament comunes. 

Un exemple de possible col·laboració
Cal disposar d’una o més oficines de turisme als tres municipis o en zones des-
tacades de l’àmbit de l’Agenda 21; per això es proposa unificar la informació 
adreçada als visitants i que aquesta sigui conjunta i complementària per als 
tres municipis. Això permetria obrir un ventall de possibilitats per gaudir de tot 
el territori sense estar condicionat als límits municipals. 

Amb aquesta visió de conjunt, els visitants o viatgers reforçaran la idea d’un 
territori i paisatge propers i d’una zona altament interessant, tant per la seva 
proximitat a paratges d’interès natural com per disposar d’una àmplia oferta 
d’activitats de lleure i oci al seu abast.

Parròquia de Sant Miquel de Colera

Museu de l’Aquarel·la de Llançà Imatge de la pràctica de snorkel 

Ruta de Benjamin Walter
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Els sectors primari i secundari contribueixen a l’estabilitat econò-
mica i de l’ocupació
El pes dels sectors primari i secundari en l’economia dels municipis de l’àmbit de 
l’Agenda 21 és força baix, però aquestes activitats o serveis comporten una certa es-
tabilitat en l’economia i en el nombre de llocs de treball. Cal destacar també el pes 
social que representen i que reforça el sentit de pertinença al territori.

A Llançà i Portbou, s’hi ubiquen petites i mitjanes empreses locals que cal mantenir, 
però també és necessari disposar d’espais adequats per afavorir la nova localització 
de petites activitats industrials o tallers.

La presència de la línia de ferrocarril i l’estació de Portbou n’és probablement l’exem-
ple més conegut, però en el context actual cal reorientar i potenciar aquesta infraes-
tructura com una alternativa ràpida i segura de transport per als turistes i visitants i 
com un nou equipament o espai per a nous usos. 

Camp de vinyes a Colera
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També cal destacar el procés de recuperació de la vinya, principalment al terme mu-
nicipal de Colera, que pot comportar una font alternativa d’ingressos i de llocs de 
treball relacionada amb l’explotació de productes vinícoles. A més, és un nou atractiu 
turístic per a la zona, ja que el turisme vinícola podria comportar l’arribada de turis-
tes i visitants en èpoques en què actualment pràcticament no hi activitat.

A Llançà, cal ressaltar la importància 
estratègica del sector pesquer, ja que 
és l’únic dels tres municipis que compta 
amb una dàrsena pesquera, i la Confra-
ria de Pescadors és, després de la de Ro-
ses, la segona de l’Alt Empordà pel que fa 
a membres (30 armadors i 43 pescadors). 

Visita guiada al Celler Empordàlia

Port de Llançà
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 Vect�ors ambient�als

L’ aigua
El consum d’aigua als tres municipis es realitza majoritàriament a 
través de les xarxes de distribució d’aigua potable, tot i que puntual-
ment hi ha pous que alguns particulars aprofiten per al reg agrícola 
i també per a activitats industrials o de les llars.

L’aigua potable i les mesures per garantir-ne l’abastament
L’aigua potable que arriba a la xarxa municipal i que abasteix la població prové dels 
pous municipals existents a cada municipi; en el cas de Llançà, es complementa 
amb l’aigua del pantà de Boadella. En els darrers anys, la manca de diferents fonts 
d’abastament i l’escassetat de pluges han comportat problemes puntuals de dispo-
nibilitat d’aigua als municipis. 

Pantà de Portbou
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Mesures implantades: 
• Construcció de plantes d’osmosi a Colera i Portbou, que en un futur garantiran el 

subministrament i la qualitat de l’aigua potable, però que comporten una despe-
sa econòmica i un consum energètic elevats associats al procés de tractament de 
l’aigua. 

• Diversificació de l’origen de l’aigua a Llançà. L’aigua que prové del pantà de Boa-
della arriba via Roses, fet que podria comprometre el subministrament en casos 
extrems; per aquesta raó, l’Ajuntament va iniciar el tràmit per obrir nous pous.

Línies d’actuació futures:
• Cerca de noves fonts d’aigua.

• Realització d’actuacions per reduir-ne el consum.

• Diversificació de les fonts d’a-bastament en funció de l’ús final d’aquest recurs, con-
siderant la possibilitat de reutilitzar les aigües depurades i també les de pluja.

• Renovació i millora de l’estat de la xarxa d’aigua potable per reduir les pèrdues 
que tenen lloc mentre es distribueix a la població. 

Font dels Ninots de Portbou Escultura de Frederic Marès a Portbou
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El sector domèstic, fonamental per minimitzar el consum d’aigua
La despesa d’aigua als tres municipis es correspon majoritàriament amb la que es 
consumeix a les llars, amb un augment considerable durant l’estiu. En analitzar els 
consums per habitant, hi ha variacions entre els tres municipis, fet que es pot atribu-
ir a les diferències d’estructura urbana i econòmica, entre d’altres factors. 
 

Consum d’aigua 
per habitant i dia*

Observacions

Llançà 413 l/h./dia Es considera força elevat i supera el valor 
mitjà de Catalunya. Aquest fet segurament 
ve condicionat per l’existència de segones re-
sidències i allotjaments vinculats al turisme, 
amb consums d’aigua relacionats amb el reg 
de jardins o l’ompliment de piscines.

Colera 207 l/h./dia El consum és molt similar al de la mitjana 
catalana.

Portbou 142 l/h./dia El consum se situa per sota de la mitjana 
catalana.

*A Catalunya s’estima que el consum mitjà d’aigua per habitant i dia és de 200 litres.

En aquest context, qualsevol 
política municipal amb l’ob-
jectiu de minimitzar el consum 
d’aigua ha de prioritzar el sec-
tor domèstic; cal plantejar ac-
cions i campanyes de sensibi-
lització i educació, preveient un 
reforç durant l’estiu amb una 
major incidència en aspectes 
relacionats amb les segones 
residències, el turisme i el sec-
tor de serveis.

Mercat Municipal de Portbou
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Gestió integral de l’aigua
Després d’utilitzar l’aigua potable, aquesta es recull a 
la xarxa de clavegueram i arriba a l’estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR) de cada municipi. La major 
part de particulars i establiments dels municipis de 
Llançà, Colera i Portbou estan connectats a les xarxes, 
però puntualment algunes llars aïllades o altres edifi-
cacions disposen de fosses sèptiques. 

Les xarxes de clavegueram als tres municipis són uni-
tàries, és a dir, recullen de manera conjunta les aigües 
residuals i les pluvials; en els últims anys, però, ja hi 
ha zones concretes en què s’ha implantat una xarxa 
per recollir i emmagatzemar separadament les aigües 
pluvials per possibilitar-ne la reutilització posterior. De cara al futur, cal seguir de-
senvolupant actuacions que prioritzin la recollida separativa i la reutilització poste-
rior de les aigües pluvials per a aquells usos (públics i privats) que ho permetin, en 
detriment de l’ús de l’aigua potable.

Pel que fa a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) existents als tres 
municipis, se’n constata el bon funcionament i capacitat de tractament durant tot 
l’any, fins i tot durant l’estiu. Davant d’això, per optimitzar la gestió i tractament de les 
aigües residuals, cal incidir en el lloc on es destinen un cop depurades, prioritzant-ne 
la reutilització enfront de l’abocament al mar. 

Imatge d’una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR)
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Els residus 
En l’anàlisi dels residus generats en un territori, s’han de tenir en 
compte els diferents tipus de deixalles en funció de l’origen i la com-
posició i també dels diversos sistemes de recollida i gestió que se-
guiran. En aquest cas, ens centrem en els residus que es produei-
xen a les llars i activitats comercials, ja que són els que tenen un 
pes més important en el total de deixalles generades als municipis. 
D’altres residus (industrials, ramaders, sanitaris, etc.) són menys 
rellevants, perquè hi ha poques activitats d’aquests sectors.

La gestió dels residus i la recollida selectiva
La quantitat de residus municipals generats durant els darrers anys a cada municipi 
ha seguit tendències diferents, així com també les quantitats recollides de cada una 
de les fraccions (rebuig, envasos lleugers, paper i cartró i vidre).

Residus generats 
per habitant i dia*

Observacions

Llançà 3,62 kg/h./dia Els residus municipals totals generats anual-
ment van créixer progressivament entre els anys 
2005 i 2007, i també la quantitat produïda per 
habitant i dia. Tot i que el 2008 la generació per 
habitant va disminuir, encara es troba per sobre 
de la mitjana catalana i  de la mitjana comarcal.

Colera 2,76 kg/h./dia Els residus generats han augmentat en els 
darrers anys, tant pel que fa a la quantitat total 
com per habitant. Aquests se situen per sobre 
de les mitjanes catalana i comarcal.

Portbou 1,91 kg/h./dia La producció total de residus s’havia mantingut 
més o menys estable fins a l’any 2007, i el 2008 
hi va haver una clara davallada. Destaca la re-
ducció de la generació per habitant, que se situa 
per sota de la mitjana comarcal.

NOTA: dades de l’any 2008

* A Catalunya, la quantitat mitjana de residus generats per habitant i dia és d’1,64 kg. 

* A la comarca de l’Alt Empordà, la quantitat mitjana de deixalles produïdes per habitant i dia és de 2,37 kg.
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Situació de la recollida selectiva segons muni-
cipi: 

• Llançà. La quantitat de residus que es recu-
llen selectivament s’ha incrementat, tot i que 
les fraccions recollides als contenidors de 
carrer (vidre, envasos lleugers i paper i cartró) 
són molt baixes i lluny dels objectius fixats en 
l’àmbit català. La major part de deixalles que 
es recullen selectivament corresponen a les 
que es porten a la deixalleria municipal, bàsi-
cament residus voluminosos i restes de poda 
i jardineria.

• Colera. La recollida selectiva evoluciona posi-
tivament, però està molt lluny dels objectius 
fixats a Catalunya. A més, el municipi no dis-
posa de servei de deixalleria i, per tant, no es 
recullen altres fraccions minoritàries.

• Portbou. Tot i que va augmentant, la recollida 
selectiva es troba molt per sota dels objec-
tius fixats en l’àmbit català. A més, Portbou 
no disposa de servei de deixalleria.

Contenidors per a la recollida selectiva de residus a Colera

A causa de l’increment de 
població durant el perío-
de d’estiu, la quantitat de 
residus recollits s’incre-
menta molt, especialment 
durant els mesos de juliol i 
agost (pràcticament tripli-
ca la quantitat dels mesos 
d’hivern). Per tant, durant la 
temporada d’estiu s’intensi-
fica el servei de recollida per 
assegurar-ne la qualitat
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Pendents de l’entrada en funcionament de la planta de compostat-
ge per recollir la matèria orgànica i la fracció vegetal
Actualment no es recull selectivament la matèria orgànica o fracció orgànica dels 
residus municipals (FORM), ja que a la comarca no hi ha cap instal·lació que en pugui 
fer el tractament. No obstant això, està previst desplegar-ne la recollida quan entri 
en funcionament la planta de compostatge comarcal, que està pendent de construc-
ció. L’entrada en funcionament d’aquesta planta també permetrà optimitzar la reco-
llida i gestió de les restes de poda i jardineria (fracció vegetal).

Necessitat d’optimitzar la recollida de residus voluminosos
La recollida de residus voluminosos es fa a tots tres municipis. A Llançà i Portbou, 
s’efectua a partir d’una trucada prèvia dels usuaris, mentre que a Colera es disposa 
de contenidors. Seria convenient tendir cap a un sistema comú per als tres munici-
pis, mitjançant una trucada prèvia, per així reduir els costos d’aquest servei i millorar 
la gestió i revalorització posterior dels materials recollits.

Els circuits diferenciats per recollir els residus comercials milloren 
els resultats de la recollida selectiva 
La gestió dels residus comercials a Catalunya és competència dels mateixos produc-
tors d’aquestes deixalles. Tot i així, sovint s’acaben recollint juntament amb la brossa 

    Rètol de la campanya per incentivar el compostatge      
casolà promoguda pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Fulletó de la campanya per la recollida selectiva d’oli do-
mèstic promoguda pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà
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domèstica, i poden saturar el servei de recollida. Per tant, recollir-los selectivament 
a través de circuits diferenciats pot contribuir a solucionar algunes incidències i a 
millorar la gestió i els resultats de la recollida selectiva de residus municipals. 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ofereix als ajuntaments de la comarca un ser-
vei de recollida porta a porta comercial de paper i cartró i vidre; seria interessant 
valorar la viabilitat d’implantar aquesta recollida als municipis de l’Agenda 21, es-
pecialment a Llançà, on l’activitat comercial està més estesa. 

D’altra banda, l’Ajuntament de Portbou ha contractat el servei de recollida de l’oli 
vegetal, que fa la recollida als establiments de restauració, bars i hotels del mu-
nicipi. Aquest servei es podria estendre fàcilment als municipis de Colera i Llançà.

Més esforços per millorar els resultats de la recollida selectiva
Cal seguir invertint esforços per millorar els resultats de la recollida selectiva, in-
crementant i millorant els sistemes de gestió de cadascuna de les fraccions de re-
sidus municipals i també els recursos i estratègies de comunicació. 

El futur desplegament dels plans de gestió de residus municipals, que defineixen 
les estratègies bàsiques de gestió de residus per als municipis de l’Agenda 21, su-
posarà una empenta per contribuir a la minimització dels residus generats i també 
per optimitzar-ne la recollida selectiva i la gestió.

Cartell de visita a l’abocador del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà Deixalleria de Llançà
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Línies prioritàries d’actuació dels plans:
• el triatge i la recollida de la fracció resta

• la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica

• el tractament dels residus voluminosos

• els contenidors de carrer (millora de la disponibilitat i característiques actuals 
dels contenidors)

Llançà és l’única població amb deixalleria municipal 
Actualment, Llançà és l’únic dels tres municipis que disposa de servei de deixalleria 
municipal. Per a Colera i Portbou, els futurs plans de gestió de residus municipals 
preveuen la creació de minideixalleries o punts de recollida de residus. En aquest 
sentit, caldria plantejar la possibilitat que l’única instal·lació que ara hi ha servís per 
a tots tres municipis, reforçant el servei, si calgués, amb les minideixalleries (integra-
des a l’entramat urbà per afavorir-ne la proximitat a la ciutadania).
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Prevenir i minimitzar els residus   
generats, una prioritat
A més de seguir treballant per optimitzar i 
millorar la recollida i gestió dels residus, cal 
desenvolupar actuacions i mecanismes per 
prevenir i minimitzar les deixalles generades. 
Relacionat amb això, les ordenances fiscals 
sobre recollida d’escombraries dels tres mu-
nicipis no utilitzen instruments per potenciar 
i premiar la correcta selecció de les diferents 
fraccions o la prevenció i autogestió dels re-
sidus. Per aquest motiu, es proposa valorar la 
possibilitat d’introduir mecanismes d’aquest 
tipus per minimitzar-ne la generació. Una al-
tra possibilitat és seguir desenvolupant cam-
panyes de sensibilització i d’informació com 
ja s’han dut a terme fins ara, a través d‘inici-
atives del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Per acabar, no s’han detectat incidències importants relacionades amb el servei de 
neteja viària, que funciona correctament als tres municipis. No obstant això, caldria 
valorar la possibilitat de mancomunar aquest servei per als tres municipis, com una 
oportunitat per facilitar, optimitzar i fer econòmicament més viable la gestió d’aquest 
servei.

La deixalleria municipal 
de Llançà és la segona 
deixalleria de la demar-
cació de Girona pel que fa 
a la quantitat de residus 
recollits, tot i que les di-
mensions i la ubicació no 
són les més idònies. Una 
de les prioritats respecte 
a això és millorar l’acces-
sibilitat i la proximitat de 
la ciutadania a aquest 
servei

Pàgina web del Mercat Virtual de 2a mà de l’Alt Empordà
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L’ energia
Les necessitats energètiques dels municipis de l’Agenda 21 se sa-
tisfan bàsicament amb tres fonts: l’energia elèctrica, els combus-
tibles líquids (benzina i gasoil) i els gasos liquats del petroli (gas 
butà i propà). Al voltant de la meitat del consum energètic dels tres 
municipis correspon a benzina i gasoil, que majoritàriament es con-
sumeixen per al transport. Les llars i els serveis ocupen el segon 
lloc en termes de despesa energètica, sent en aquest cas l’energia 
elèctrica la principal font consumida.

El servei i subministrament energètic es veu afectat i condicionat per la realitat dels 
municipis turístics, en els quals la demanda energètica durant els mesos d’estiu es 
veu fortament incrementada per l’augment de la població.
 

Consum d’electricitat 
per habitant i any*

Observacions

Llançà 0,73 TEP/h./any El consum d’energia elèctrica ha disminuït 
durant els darrers anys, sobretot per la 
davallada del consum del sector industrial. 
Tot i així, el consum per habitant es troba 
per sobre de la mitjana catalana.

Colera 0,43 TEP/h./any El consum d’energia elèctrica és inferior 
a la mitjana catalana; això és degut, en 
part, a la inexistència de consum elèctric 
associat al sector industrial.

Portbou 0,30 TEP/h./any El consum energètic per habitant és el 
més baix dels tres municipis, tot i la ten-
dència creixent durant els darrers anys.

* A Catalunya, el consum mitjà d’energia elèctrica per habitant i any és de 0,55 TEP.
**TEP (tona equivalent de petroli): unitat de mesura de l’energia que equival a la quantitat d’energia 

obtinguda per la combustió d’una tona de petroli. 
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La mobilitat sostenible i l’eficiència energètica, la solució per mi-
nimitzar els principals consums d’energia
Els consums dels sectors del transport, domèstic i de serveis són els que tenen un 
major pes en el consum d’energia total dels municipis.

Línies d’actuació:
• Fomentar la mobilitat sostenible a partir de l’ús de mitjans de transport col-

lectius i de modes no motoritzats (a peu o en bicicleta); és a dir, prioritzar-los 
envers el transport privat motoritzat. 

• Millorar l’eficiència i optimitzar els consum d’energia elèctrica als habitatges i 
serveis (hotels, comerços i altres activitats relacionades amb el turisme). 

Estació de trens de Portbou
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Uns territoris potencials per a la implantació d’instal·lacions d’ener-
gies renovables 
Actualment la implantació de les energies renovables als tres municipis és gaire-
bé inexistent, tot i ser un territori potencial per a la implantació d’aquestes instal-
lacions, en especial les relacionades amb l’energia solar, l’eòlica i la biomassa. 

No obstant això, en l’àmbit territorial de l’Agenda 21 hi ha projectada la instal·lació 
dels parcs eòlics de Tramuntana i Molinars, situats en diferents zones dels termes 
municipals de Colera i Portbou, aprofitant els sectors amb millors condicions de 
vent. Sens dubte, les instal·lacions d’energies renovables suposen beneficis en ter-
mes energètics (producció local d’una energia neta i renovable), però tenen associats 
impactes no desitjats. Per això, els ajuntaments i la ciutadania dels tres municipis 
s’oposen a la instal·lació d’aquests parcs, ja que comporten  impactes  (visuals, pai-
satgístics i sobre l’avifauna, entre d’altres) que entren en contradicció amb la conser-
vació del territori i el seu paisatge i amb les iniciatives de desenvolupament turístic 
basades en aquests mateixos valors. Per tant, cal trobar el millor emplaçament per 
minimitzar els impactes potencials i buscar el consens amb els territoris i municipis 
implicats.

Front marítim de Portbou
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L’enllumenat públic, principal consumidor energètic municipal
La major part d’energia elèctrica consumida atribuïble als ajuntaments correspon 
a l’enllumenat públic (equival al 70-80% del consum total). Tot i que els tres muni-
cipis disposen del seu pla d’adequació de l’enllumenat exterior, la prioritat és seguir 
executant les actuacions que contemplen per minimitzar la contaminació lumínica 
i els consums energètics que hi estan associats.

Paral·lelament, cal estudiar amb detall la situació energètica dels equipaments 
municipals amb l’objectiu d’optimitzar-ne els consums i plantejar d’instal·lar-hi 
energies renovables, aprofitant les diferents línies de subvenció actuals (Institut 
Català de l’Energia i Fons d’Inversió Local, entre d’altres). 
 

Exemples d’actuacions per minimitzar el consum energètic

Llançà Instal·lació de panells fotovoltaics per a aigua calenta sanitària al 
pavelló i al camp de futbol.

Colera Integració de criteris d’eficiència i estalvi energètics durant les obres 
de millora i adequació de l’edifici de l’escola.

Portbou Incorporació de criteris d’eficiència i estalvi energètics en la cons-
trucció de la nova zona esportiva.

Parc urbà de Llançà
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Eines útils per a un ús més racional de l’energia a les instal·lacions 
municipals
Més enllà del control i seguiment de la despesa econòmica que realitzen els tres 
municipis, actualment es poden implantar sistemes de gestió energètica. Aquestes 
eines de gestió interna permeten centralitzar i controlar tota la informació energèti-
ca de les instal·lacions municipals (equipaments, dependències i enllumenat públic), 
i per tant planificar un ús més racional de l’energia i promoure programes d’estalvi 
energètic allà on són més necessaris.

També és important que els ajuntaments implantin mesures d’estalvi energètic i 
bones pràctiques ambientals en general, i que en facin difusió entre el seu perso-
nal i la ciutadania en general. Paral·lelament, seria adient desenvolupar campanyes 
d’informació i conscienciació ambientals adreçades a la ciutadania envers aspectes 
d’eficiència energètica amb relació a la mobilitat i els consums quotidians a les llars.

Port de Portbou
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L’ at�mosfera i el canvi climàt�ic
Amb relació al vector aire, en el marc de l’Agenda 21 l’anàlisi s’ha 
centrat en les emissions atmosfèriques i com aquestes incideixen 
en la qualitat de l’aire dels municipis i en el canvi climàtic. Tot i que 
aquest fenomen és d’escala planetària, les emissions de cada ter-
ritori hi contribueixen individualment; així, els consums energètics 
analitzats en el marc de l’Agenda 21 permeten quantificar la con-
tribució de cada municipi al canvi climàtic. També s’ha estudiat 
l’existència de problemàtiques associades al soroll ambiental, que 
potencialment poden ocasionar les activitats o el trànsit en cada 
municipi.

Els sectors del transport, domèstic i de serveis, punts on focalitzar 
la minimització de les emissions atmosfèriques
Les emissions atmosfèriques són difícils de mesurar perquè solen ser difuses o po-
den estar provocades per fonts mòbils. D’aquestes fonts, les més remarcables als 
municipis de Llançà, Colera i Portbou són el trànsit motoritzat i els sectors domèstic 
i de serveis. En aquest últim cas, cal tenir en compte que els consums energètics, i 
per tant també les emissions, estan subjectes a l’estacionalitat associada al turis-
me durant l’època d’estiu, quan la població i les emissions s’incrementen conside-
rablement. Per tant, les actuacions encaminades a la minimització de les emissions 
atmosfèriques s’haurien de focalitzar en aquests sectors.

Un dels efectes més importants de les emissions atmosfèriques generades per l’ac-
tivitat humana és el canvi climàtic, provocat per l’augment dels anomenats gasos 
d’efecte hivernacle (GEH). A partir dels consums energètics de cada municipi, s’han 
calculat les corresponents emissions dels diferents gasos hivernacle. 

D’acord amb els càlculs de les emissions totals de gasos d’efecte d’hivernacle als 
tres municipis, els sectors amb una major contribució al canvi climàtic són el del 
transport, el domèstic i el de serveis, que són els que més energia consumeixen. 
L’objectiu, per tant, ha de ser disminuir els consums energètics i ser més eficients, i 
així minimitzar les emissions d’aquests gasos.
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La compra de crèdits de reducció d’emissions, la millor opció per 
compensar -les
Avui dia és evident l’escalfament de la Terra a causa del canvi climàtic –tant a es-
cala local com mundial– i que la major part d’aquesta escalfada que es pateix des 
dels darrers 50 anys és atribuïble a les activitats humanes. No obstant això, quan 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle ja no es poden minimitzar més, existeix la 
possibilitat de compensar-les. 

Què significa exactament ‘compensar les emissions’? Quines opcions existei-

xen actualment en el mercat? Són totes vàlides?
La compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle és un mecanisme 
resultant del Protocol de Kyoto, a partir del qual qualsevol entitat, empresa, 
organització o particular pot compensar totalment o parcialment les seves 
emissions amb una quantitat de crèdits de carboni equivalent. Aquests crèdits 
són generats per projectes de reducció o retenció d’emissions desenvolupats 
per tercers en països en desenvolupament. Actualment existeixen dos mercats 
de compensació, el regulat i el voluntari. En el mercat regulat, una organització 
compensa les seves emissions fruit d’una legislació d’obligat compliment esta-
blerta en el Protocol de Kyoto. D’altra banda, en el mercat voluntari, una orga-
nització neutralitza les seves emissions de forma lliure o preventiva, anant més 
enllà de les seves obligacions fixades per la legislació vigent.

En el mercat voluntari hi ha bàsicament dues grans tipologies de crèdits de car-
boni:
−Crèdits de carboni generats a partir de projectes de reducció d’emissions. Es 

tracta de projectes d’eficiència energètica i energia renovable que aconseguei-
xen el mateix resultat productiu però amb una quantitat d’emissions més bai-
xa, aconseguint així una reducció d’emissions permanent.

−Crèdits de carboni creats a partir de projectes de retenció d’emissions. Es trac-
ta de projectes que busquen retenir emissions ja presents en el medi, com la 
plantació d’arbres, però que només aconsegueixen reduir les emissions tem-
poralment durant un període de temps determinat; no aconsegueixen una re-
ducció real i permanent que freni l’avenç del canvi climàtic.

La compensació d’emissions també permet avaluar-ne el cost econòmic, a partir de 
la despesa que per a cada ajuntament tindria la compensació de les seves emissi-
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ons en el mercat internacional. En aquest cas, el cost econòmic s’ha calculat d’acord 
amb el preu d’adquisició de crèdits de carboni en el mercat internacional voluntari, 
segons el Protocol de Kyoto. En el mercat existeixen diferents tipologies de crèdits 
provinents de projectes de reducció d’emissions que es poden comercialitzar. En 
aquest cas s’ha utilitzat el preu dels crèdits de màxima qualitat i que tenen un cost 
de 15 €1  per tona de CO2. 

La repercussió d’aquest cost sobre el pressupost municipal tan sols representaria el 
5% a Llançà i Portbou i només el 3% a Colera.

1Preu basat en els preus de venda de la plataforma de compensació e)mission.
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Els efectes del canvi climàtic
Tot i que els efectes del canvi climàtic són en part desconeguts i incerts, a Europa 
gairebé totes les regions s’estan preparant per veure’s afectades negativament per 
algun dels impactes derivats d’aquest fenomen, els quals suposaran reptes econò-
mics importants per a molts sectors. En l’àmbit mediterrani, a més d’un increment de 
temperatures més acusat que el de la mitjana mundial, s’hi espera una tendència a 
la reducció de les precipitacions i que aquestes siguin més variables, fet que equival-
dria a una intensificació del clima mediterrani. 

D’acord amb l’últim informe 
elaborat pel Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sos-
tenible de Catalunya en l’àmbit 
dels municipis de Llançà, Cole-
ra i Portbou i el seu entorn, els 
canvis que tindran una major 
afectació a causa del canvi cli-
màtic són els relacionats amb 
l’agricultura, la dinàmica dels 
recursos hídrics i el proveïment 
de l’aigua, els ecosistemes ter-
restres i les zones costaneres

Detalls de l’espai natural dels municipis de l’Agenda 21
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Àmbit Amenaça

Agricultura i                
silvicultura

Disminució de la disponibilitat d’aigua, que pot afectar la 
productivitat dels conreus i els riscos meteorològics als 
quals estan sotmesos. Es preveu també un increment de 
la vulnerabilitat dels conreus i del bestiar a les plagues i 
les malalties.

Recursos hídrics i 
proveïment d’aigua

Les variacions en la demanda d’aigua i les transformaci-
ons produïdes en els usos del territori podrien tenir afec-
tacions importants pel que fa als recursos hídrics. Les 
tendències futures no afavoreixen la recuperació de les 
deficiències actuals en la disponibilitat de recursos hí-
drics.

Ecosistemes            
terrestres

Hi ha conseqüències diverses i complexes. Cal destacar 
que les relacions entre les espècies han variat i variaran 
en el futur, ja que responen de manera desigual als can-
vis, i es pot esperar que es modifiqui la composició de les 
poblacions i es produeixin variacions en la distribució de 
les espècies sobre el territori. Tots els canvis que es pro-
dueixin en aquests ecosistemes tindran una repercussió 
directa sobre els serveis proporcionats: els productius, 
els ambientals i els socials.

Zones costaneres Són especialment vulnerables als efectes del canvi climà-
tic, i a mitjà termini es pot remodelar l’aspecte de la costa 
catalana. No obstant això, les conseqüències dependran 
de les característiques de la costa i de la seva interacció 
amb altres fenòmens previstos. S’hauria de començar a 
actuar amb antelació, amb estratègies de gestió que inte-
grin aspectes com la geomorfologia, l’ecologia i l’economia 
de cadascun dels trams costaners, juntament amb les in-
fraestructures existents i la percepció social i els valors 
culturals de les comunitats que viuen i fan ús del litoral.
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Bona qualitat de l’aire
Segons les dades de la qualitat de l’aire a Catalunya (Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 2009), l’estat de la qualitat de l’aire a Llan-
çà, Colera i Portbou és bo, ja que els diferents contaminants mesurats no superen 
els límits fixats per la legislació aplicable. Només en el cas de l’ozó troposfèric (con-
taminant secundari que es forma per l’acció de la llum solar amb presència d’altres 
gasos precursors, com són els òxids de nitrogen i els hidrocarburs) se superen els 
valors objectius fixats per als anys 2010 i 2020, però en cap cas s’han superat nivells 
considerats d’alerta.

El soroll es manté dins dels límits fixats
En el marc dels treballs de l’Agenda 21 s’han portat a terme mesures puntuals de so-
roll, amb l’objectiu de disposar d’una aproximació del soroll ambiental generat prin-
cipalment pel trànsit. A partir de les mesures que s’han fet, s’ha constatat la manca 
de problemes de soroll importants als tres municipis.

De totes les mesures puntuals realitzades, únicament dues mostren resultats supe-
riors al límit de soroll ambiental segons els valors fixats per la legislació catalana per 
a la protecció contra la contaminació acústica.

Mesura de soroll a Llançà
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Zones amb problemes acústics detectats: 
• Via del ferrocarril al seu pas pel nucli urbà de Colera, on la façana dels habitatges 

més propers a aquesta infraestructura registren valors puntuals de soroll que su-
peren el límit de 65 decibels definit per a zones urbanes residencials. 

• Traçat de la carretera N-260 per l’interior del nucli de Portbou, on els habitatges 
situats a l’entorn d’aquesta via tenen un impacte acústic superior al mateix límit.

Tot i que no hi ha problemes importants o generalitzats de soroll, els municipis han 
de seguir treballant per disposar de les eines actualitzades per gestionar el soroll i 
les seves conseqüències. D’acord amb la legislació catalana, tots els municipis han 
de disposar de mapes de capacitat acústica per definir les zones del territori en fun-
ció del soroll màxim que poden tolerar –segons els usos existents i les ordenances 
de soroll–, per fixar els objectius de qualitat ambiental i regular les actuacions mu-
nicipals. 

Llançà i Portbou disposen de mapa de capacitat acústica però l’han d’actualitzar, 
perquè no està adaptat a la nova legislació vigent. D’altra banda, només Llançà dis-
posa d’ordenança de soroll però caldria actualitzar-la; per tant, tots tres municipis 
han de treballar per disposar d’aquests instruments i actualitzar-los.

N-260 al seu pas per Llançà
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ACCIONS DE FUTUR

A partir de les principals conclusions de la fase d’anàlisi i diagnosi 
de l’Agenda 21, s’han definit els corresponents plans d’acció local 
per a la sostenibilitat (PALS) per a cada municipi, en els quals es 
recullen les accions que cal portar a terme a cada població durant 
els propers 10 anys per garantir-hi un desenvolupament més sos-
tenible.

Estructura jeràrquica dels PALS

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
Corresponen als grans àmbits que s’han identificat com a prioritaris

PROGRAMES D’ACTUACIÓ
per a cada línia; identifiquen els aspectes clau i engloben les accions

ACCIONS
El PALS de cada municipi inclou:
- accions conjuntes a desenvolupar per les tres poblacions
- accions específiques pròpies del municipi

Amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament, per a cada una de les accions s’ha 
elaborat una fitxa que conté els camps següents: descripció, agents responsables 
i implicats en l’execució, pressupost estimat, possibilitat d’aconseguir subvencions 
d’altres organismes i grau de prioritat.
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D’acord amb les 7 línies estratègiques d’actuació identificades a continuació, es de-
tallen els programes i una explicació sobre els objectius i les actuacions que es pre-
veuen.

Línies estratègiques

1. Mancomunar serveis i equipaments 

2. Impulsar un model econòmic sostenible 

3. Enfortir la qualitat de vida als municipis 

4. Optimitzar serveis i polítiques ambientals 

5. Garantir la planificació i el desenvolupament urbanístics de qualitat 

6. Millorar la qualitat dels espais urbans i fomentar una mobilitat sostenible

7. Gestió i ordenació del medi natural i el paisatge
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1. LÍNIA ESTRATÈGICA: MANCOMUNAR SERVEIS I EQUIPAMENTS

1.1. Programa: Gestionar de manera conjunta la prestació de serveis i equipaments
Aquesta línia respon a la necessitat detectada d’impulsar un treball conjunt i co-
ordinat entre els ajuntaments de Llançà, Colera i Portbou. Inclou només aquest 
programa i una única acció, amb la qual es proposa la creació d’un ens supramu-
nicipal (consorci o mancomunitat, per exemple) amb l’objectiu d’unir esforços, fa-
cilitar la gestió i el desenvolupament de polítiques i serveis i reduir despeses. Els 
serveis, equipaments i projectes a gestionar o impulsar des d’aquest ens estan 
relacionats directament amb accions de l’Agenda 21 que s’han de desenvolupar 
conjuntament, com per exemple:

−Pla estratègic de turisme per desplegar una estratègia coordinada de promo-
ció i difusió turística dels tres municipis.

−Impuls i divulgació del patrimoni històric i cultural i foment del valor turístic 
que hi està associat.

−Servei de promoció econòmica mancomunat.

−Gestió integrada de l’aigua.

−Foment del transport públic i la mobilitat sostenible.

−Assessorament energètic i impuls de les energies renovables.

−Gestió dels residus i del servei de deixalleria.

−Servei de neteja viària i de les platges.

−Campanyes de sensibilització i comunicació ambiental.

−Personal tècnic compartit, per exemple un tècnic/a de medi ambient.

2. LÍNIA ESTRATÈGICA: IMPULSAR UN MODEL ECONÒMIC SOSTENIBLE

2.1. Programa: Definir el model turístic de la mar d’Amunt 
Cal actuar per garantir la sostenibilitat econòmica dels municipis i per superar el 
model turístic històric de sol i platja. Actuacions per cercar, potenciar i difondre 
noves alternatives i productes turístics contribuiran a atreure més visitants i de-
sestacionalitzar el turisme.
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2.2. Programa: Potenciar una oferta turística de qualitat
És necessari implementar mesures que suposin l’ampliació, modernització i 
adaptació de l’oferta turística existent als nous visitants, i que contribueixin a 
enfortir el desenvolupament del sector a curt i a llarg termini. Es tracta de bus-
car solucions a les mancances existents i enfortir les potencialitats relacionades 
amb els valors territorials (medi natural, paisatge...) i socials (pobles amb encant, 
serveis de proximitat...).

2.3. Programa: Enfortir el comerç i els establiments
El del comerç i serveis és un sector complementari al turístic que no s’ha d’obli-
dar. Les accions d’aquest programa serviran per impulsar un sector comercial i de 
serveis que satisfaci els visitants i turistes, però també perquè cobreixi les neces-
sitats dels residents habituals. La línia ha seguir és treballar per ampliar l’oferta 
comercial i contribuir a una millora de la qualitat i la varietat dels productes que 
s’ofereixen.

2.4. Programa: Potenciar els sectors agrari i pesquer
Hi ha alguns indicis de recuperació de l’activitat agrària, sobretot conreus de vi-
nya i olivera, alhora que l’explotació dels recursos marins encara avui és una ac-
tivitat tradicional, sobretot a Llançà. Per això s’ha de seguir treballant, tant des 
de l’administració com des del sector privat, per potenciar aquests productes i 
garantir el manteniment d’aquestes activitats a llarg termini.

2.5. Programa: Enfortir la indústria i la logística
Llançà i Portbou tenen un teixit industrial discret sustentat per petites activitats; 
cal, per tant, disposar d’espai adequat per garantir-ne el manteniment com a sec-
tor complementari. D’altra banda, en el cas de Portbou, i en el moment que l’activi-
tat logística associada a l’estació de mercaderies perd força, cal actuar en aquest 
equipament per desenvolupar-hi nous usos o activitats i per dinamitzar-lo.

2.6. Programa: Promocionar i diversificar l’economia i l’ocupació
La situació econòmica actual requereix que els ens locals de l’administració pú-
blica enforteixin el seu suport i ajuda a la dinamització econòmica. Així, calen 
accions per facilitar l’accés dels habitants d’aquests municipis al mercat de tre-
ball, millorar la formació de les persones adultes i impulsar l’emprenedoria, per 
promocionar i diversificar l’economia i l’ocupació. Les estratègies i mesures han 
d’ajudar la població resident a mantenir i millorar la seva situació laboral, tant a 
curt com a mitjà i llarg termini.
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3. LÍNIA ESTRATÈGICA: ENFORTIR LA QUALITAT DE VIDA ALS MUNICIPIS

3.1. Programa: Potenciar un règim d’habitatge sostenible
L’elevat pes de l’habitatge de segona residència comporta una reducció de l’oferta 
d’habitatge principal, a la vegada que els canvis poblacionals impliquen noves 
demandes en les característiques dels habitatges. Es proposa desenvolupar ac-
cions encaminades a facilitar l’accés a l’habitatge dels veïns d’aquests municipis, 
potenciar el mercat de lloguer o impulsar la rehabilitació del parc d’habitatges 
existent per incentivar-ne l’ocupació.

3.2. Programa: Millorar l’atenció i els serveis a les persones
L’evolució de la població i les principals característiques demogràfiques mostren 
que en el futur augmentarà la demanda de serveis d’atenció a les persones. Les 
accions d’aquest programa inclouen potenciar la coordinació i el treball conjunt 
dels ajuntaments i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per ampliar, facilitar i 
apropar la prestació d’aquest servei a la ciutadania.

3.3. Programa: Enfortir les comunitats i associacions locals
Llançà, Colera i Portbou són municipis costaners amb població resident provi-
nent de zones molt diverses, a la vegada que anualment rep un volum important 
de turistes i visitants. Calen accions per fomentar-hi la convivència i la cohesió 
social, potenciar el sentiment de comunitat i enfortir les entitats i associacions, 
així com promoure la informació i la participació de la ciutadania en els actes del 
municipi.

3.4. Programa: Adaptar els recursos municipals destinats als serveis públics
Tot i la necessitat de satisfer amb serveis públics la demanda creixent de la po-
blació, cal tenir en compte que la capacitat de l’administració local per ampliar 
els recursos i els ingressos és força limitada. Així doncs, es proposen accions per 
racionalitzar els serveis prestats i la despesa que se’n deriva, així com per ade-
quar-los i prioritzar-los en funció de les necessitats.
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4. LÍNIA ESTRATÈGICA: OPTIMITZAR SERVEIS I POLÍTIQUES AMBIENTALS

4.1. Programa: Millorar la gestió de l’aigua
En un context d’escassetat de pluges i per tant de recursos hídrics de qualitat, 
cal gestionar l’aigua d’una manera integral per garantir-ne la sostenibilitat. En 
aquest sentit, les accions d’aquest programa promouen no només reduir la de-
manda i el consum d’aquest recurs o minimitzar les pèrdues associades a la seva 
distribució, sinó també diversificar l’origen de l’aigua segons l’ús final a què es 
destini i optimitzar les xarxes de sanejament i el seu tractament posterior.

4.2. Programa: Millorar la gestió dels residus municipals
En general, la recollida selectiva dels residus municipals segueix una tendència 
positiva, tot i que s’han detectat mancances a resoldre durant els propers anys. 
De ben segur que, entre d’altres aspectes, les accions proposades milloraran 
l’eficiència de la recollida selectiva –també la dels residus voluminosos i altres 
fraccions minoritàries– i fomentaran la incorporació de la recollida de la matèria 
orgànica i els residus comercials. Al mateix temps, cal sensibilitzar la població 
sobre l’excés de residus i apostar per generar-ne menys.

4.3. Programa: Optimitzar la gestió i els consums energètics dels municipis
Les actuacions d’aquest programa es focalitzen en tres aspectes clau: fomentar 
una mobilitat més sostenible en detriment de l’ús generalitzat del vehicle privat; 
incidir en els sectors domèstic i de serveis (hotels, comerços i altres activitats 
relacionades amb el turisme) com a grans consumidors d’energia elèctrica, i fo-
mentar instal·lacions d’energies renovables respectuoses amb el territori. Com-
plementàriament, cal optimitzar el seguiment i control dels consums associats a 
instal·lacions i equipaments municipals.

4.4. Programa: Prevenir els riscos ambientals
La prevenció dels riscos ambientals és molt important, tant per evitar conse-
qüències en el territori com en la societat civil. Per aquest motiu, amb les accions 
proposades es vol minimitzar i prevenir els riscos amb una major potencialitat i 
incidència en aquesta zona: el risc d’inundacions i el d’incendis forestals. D’altra 
banda, amb els plans de protecció civil són l’eina per garantir la seguretat de les 
persones davant de qualsevol situació d’emergència.
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5. LÍNIA ESTRATÈGICA: GARANTIR LA PLANIFICACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT 
URBANÍSTICS DE QUALITAT

5.1. Programa: Actualitzar i completar el planejament municipal vigent
En aquest programa es proposen accions per revisar els planejaments urbanís-
tics vigents i incorporar-hi nous criteris de sostenibilitat i de racionalització del 
desenvolupament urbanístic. Complementàriament, es plantegen accions per 
disposar de tots els instruments urbanístics adients per mantenir la qualitat 
acústica dels municipis, incorporar-hi criteris paisatgístics i de manteniment de 
les hortes i protegir el patrimoni arquitectònic.

6. LÍNIA ESTRATÈGICA:  MILLORAR LA QUALITAT DELS ESPAIS URBANS I FOMENTAR 
UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

6.1. Programa: Millorar la qualitat de l’espai urbà
L’objectiu d’aquest programa és amabilitzar l’espai urbà i fer-lo atractiu per als 
visitants i per a la ciutadania en general. En aquest sentit, cal treballar no només 
des del punt de vista de la mobilitat i la pacificació dels nuclis urbans, sinó també 
desenvolupar accions per integrar criteris paisatgístics i de qualitat urbana en 
tota la seva dimensió: urbanització i mobiliari urbà, vialitat, zones verdes i arbrat 
viari i rehabilitació de façanes.

6.2. Programa: Prioritzar la mobilitat a peu i en bicicleta
Les dimensions reduïdes dels nuclis de Llançà, Colera i Portbou fan que anar a 
peu i en bicicleta siguin la millor alternativa per desplaçar-se, tot i que no sempre 
sigui l’opció escollida pels veïns o pels visitants. Així, es preveuen accions per pri-
oritzar la mobilitat a peu i en bicicleta en detriment del vehicle privat, tot garan-
tint la progressiva pacificació dels centres urbans i la supressió de les barreres 
arquitectòniques.

6.3. Programa: Millorar l’oferta de transport col·lectiu
L’oferta de transport col·lectiu existent a Portbou, Colera i Llançà és escassa i 
es basa gairebé només amb el servei ferroviari. Per això es proposen accions per 
millorar aquesta oferta i disposar d’un servei de transport públic competitiu i que 
connecti les tres poblacions entre si i també amb altres nuclis com Figueres o 
el Port de la Selva, apostant pel transport ferroviari però també de serveis col-
lectius per carretera.
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6.4. Programa: Regulació de l’aparcament
Les accions proposades estan encaminades a cobrir les demandes d’aparca-
ment durant tot l’any (estiu, caps de setmana i festius), buscant nous espais i 
fomentant la rotació de les principals places d’aparcament. No obstant això, cal 
combinar aquesta regulació amb altres solucions que afavoreixin els modes de 
transport més sostenibles (a peu o en bicicleta) en detriment de l’ús generalitzat 
del vehicle privat.

7. LÍNIA ESTRATÈGICA: GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL MEDI NATURAL I EL PAISATGE

7.1. Programa: Conservar, restaurar i gestionar el patrimoni natural
Les accions incloses en aquest programa estan encaminades a contribuir a la 
conservació dels espais naturals protegits, a gestionar l’extens territori forestal 
–en gran part, finques de propietat o gestió pública– seguint criteris conserva-
cionistes i a garantir el bon estat ecològic dels cursos fluvials. En aquest últim 
cas, cal recuperar els trams degradats per la presència d’abocaments, el pas de 
camins adjacent a les lleres o les canalitzacions i soterraments al pas pels nuclis 
urbans.

7.2. Programa: Conservar i restaurar els espais litorals
El litoral dels municipis de Llançà, Colera i Portbou disposa d’espais naturals 
sense urbanitzar d’interès des del punt de vista de la conservació, i d’unes plat-
ges i un fons marí amb un potencial turístic elevat. Les accions proposades volen 
garantir el manteniment dels valors d’aquests indrets, però també compatibilit-
zar-ne la conservació amb l’ús públic i el gaudi de la ciutadania i els visitants.

7.3. Programa: Garantir la connectivitat ecològica i paisatgística
No s’han detectat greus problemes de connectivitat en aquesta zona, tant pel que 
fa a l’àmbit municipal com als espais naturals veïns. No obstant això, cal garantir 
que el desenvolupament de projectes o infraestructures previstes no comporti la 
fragmentació del territori i minimitzar els impactes paisatgístics que se’n puguin 
derivar. Així, una de les accions previstes és seguir lluitant per la reubicació dels 
parcs eòlics de Tramuntana i Molinàs, als quals s’oposen els consistoris munici-
pals i la població en general.




