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0 .  INTRODUCC IÓ  

0 . 1 .  A N T E C E D E N T S  

L’any 1972, en el marc de la Conferència d’Estocolm, es reconegué per primera 

vegada que s’estava posant en perill la integritat dels ecosistemes que sustenten la 

vida, degut a una sobreexplotació creixent dels recursos naturals. 

No va ser fins el 1987 que aquesta preocupació es va traduir en una proposta: 

l’Informe Bruntland. En aquest informe es defineix, per primera vegada, el 

concepte de Desenvolupament Sostenible com aquell que cobreix les necessitats del 

present sense comprometre la capacitat de satisfer les necessitats de les 

generacions futures. 

El juny de 1992 tingué lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra, on es va aprovar 

un document estratègic que es coneix amb el nom d’Agenda 21. L’Agenda 21 és 

un document extens estructurat en 40 capítols i redactat en forma de pla d’acció 

que recopila una sèrie d’actuacions encarades a aconseguir un desenvolupament 

sostenible socialment, econòmicament i ambientalment. 

En el marc de la primera Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles, que 

tingué lloc a Aalborg (Dinamarca) el 1994, es parlà de l’aplicació a nivell local de 

l’Agenda 21. Els municipis participants a la conferència signaren un document, la 

Carta d’Aalborg, en la que es comprometeren a seguir el mandat de l’Agenda 21, 

adoptant estratègies locals per a fer de la sostenibilitat un dels eixos fonamentals 

de la seva actuació.  

El 1996 es dugué a terme, a Lisboa, la II Conferència europea sobre ciutats i viles 

sostenibles i l’any 2000 es portà a terme la tercera a Hannover, on es reuniren més 

de 200 líders municipals i redactaren la Declaració de Hannover com a necessitat 

d’implementar un pla de sostenibilitat a partir d’objectius concrets per a la millora 

ambiental, social i econòmica dels pobles i ciutats. 

L’any 2002 se celebrà la Cimera de la Terra per al Desenvolupament Sostenible 

Rio+10 a Johannesburg i l’any 2004 es portà a terme la IV Conferència europea 

sobre Ciutats i pobles sostenibles: Aalborg+10, a Aalborg. Finalment, l’any 2007 se 

celebrà la V conferència europea sobre ciutats i pobles sostenibles (Sevilla). En 
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aquests fòrums s’han reformulat els instruments conceptuals d’avaluació i contrast, 

en funció de les experiències conegudes. 

0 . 2 .  E L  C O M P R O M Í S  D E  V A L L - L L O B R E G A  P E R  A  D U R  A  

T E R M E  L ’ A G E N D A  2 1  

Al juny de l’any 1998, des de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, es 

creà el Programa de suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la 

Sostenibilitat (PALS). Aquest programa té la finalitat de difondre i promoure els 

principis de sostenibilitat, subscrits a la Carta d’Aalborg i a la Campanya de Ciutats 

Europees Sostenibles, entre els municipis de les comarques gironines. L’objectiu 

final de la Diputació de Girona és ajudar a posar en marxa els processos d’Agenda 

21 Local mitjançant el suport a la redacció dels Plans d’Acció Local per a la 

Sostenibilitat. 

En aquest sentit l’Ajuntament de Vall-llobrega s’adhereix a la Carta d’Aalborg 

prenent el compromís d’implantar l’Agenda 21. Amb aquesta finalitat el consistori 

sol·licita poder concórrer al programa de suport de la Diputació de Girona per a la 

redacció del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS). 

0 . 3 .  O B J E C T I U S  

Els objectius bàsics del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat de Vall-llobrega són: 

 Oferir un coneixement ambiental, econòmic i social del territori de Vall-

llobrega de manera que el consistori pugui programar la seva política 

municipal, seguint els criteris de desenvolupament sostenible. 

 Convertir el PALS en l’eina clau i punt de partida per tal que Vall-llobrega 

pugui desenvolupar la seva Agenda 21 Local. 

 Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un major 

aprofitament sostenible dels recursos amb el mínim impacte sobre el 

medi.  

 Fomentar la participació dels agents locals, grups d’opinió, col·lectius i el 

conjunt d’habitants de Vall-llobrega en aquest procés. 

 Establir estratègies ambientals integrades per sobre d’un enfocament 

sectorial. 
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 Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el 

desenvolupament econòmic, social i ambiental del municipi. 

0 . 4 .  P L A  D ’ A C C I Ó  L O C A L  P E R  A  L A  S O S T E N I B I L I T A T  

El Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS) és un pla d’acció que recopila una 

sèrie d’actuacions encarades a aconseguir un desenvolupament sostenible. La 

sostenibilitat, entesa com a necessitat de cobrir les necessitats del present sense 

comprometre la capacitat de satisfer les necessitats futures, gira entorn de tres 

pilars essencials: 

 El territori: marc geogràfic on es desenvolupen les activitats de la 

població, del qual cal preservar els valors paisatgístics, entesos no només 

com a valors culturals, sinó com a valors de la biodiversitat i de les 

relacions establertes entre els ecosistemes al llarg de la civilització. 

 La població: habitants del territori que interactuen amb el mateix, amb 

totes les seves conseqüències, i a qui cal assegurar amb les condicions 

actuals unes condicions de vida suficients per a garantir la seva 

permanència en el territori. 

 Les activitats econòmiques: principals activitats modificadores, tant del 

territori com de la població que hi viu, ja sigui en termes de nombre –

atraccions i migracions degut a les oportunitats de treball- o de qualitat- 

activitats agràries, industrials o de serveis, que confereixen una qualitat 

de vida i unes necessitats determinades a la població resident-. 

Només, doncs, integrant criteris d’equitat social, viabilitat econòmica i integritat 

ambiental es pot considerar el desenvolupament d’una forma sostenible. 

0 . 5 .  F A S E S  D E  T R E B A L L   

El procés d’elaboració del PALS s’estructura en quatre fases que mantenen una 

clara relació entre ells: 

 Diagnosi: la diagnosi ve a ser una radiografia de la situació actual dels 

municipis, tant a nivell ambiental com econòmic i social. Se’n caracteritzen 

punts forts (oportunitats del municipi que es poden potenciar) i punts 

febles (debilitats del municipi que cal corregir).  Aquesta fase consta de 

dos documents: 
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a. Memòria descriptiva: es recopila la informació de la situació 

actual dels diferents vectors ambiental, econòmic i social del 

municipi. 

b. Diagnosi estratègica: a partir de la memòria descriptiva es 

realitza una anàlisi de diagnosi de la situació actual, mitjançant 

punts forts (fortaleses i oportunitats del municipi) i punts febles 

(amenaces i debilitats del municipi). 

 Estratègia: partint de la fase de diagnosi, i amb participació ciutadana, es 

proposen unes actuacions per millorar la situació actual del municipi, 

sempre amb criteris de sostenibilitat. 

S’elabora el document Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat on es 

defineixen uns programes d’actuació que s’han de desenvolupar en un 

futur per aconseguir un desenvolupament sostenible del municipi i 

millorar la qualitat de vida de la població. 

 Desenvolupament: es tracta de desenvolupar l’estratègia de l’Agenda 21 

mitjançant l’execució de les accions que inclou el Pla d’Acció Local per a la 

Sostenibilitat. 

Paral·lelament, s’elabora un Pla de Seguiment amb uns indicadors que 

han de permetre contrastar l’aplicació de les actuacions de l’Agenda 21 

amb l’evolució del municipi. 

 Participació: la participació ciutadana és essencial en el procés de 

l’Agenda 21 per tal que els ciutadans participin i opinin sobre el futur del 

municipi i s’hi sentin representats.  S’elabora un Pla de participació i de 

comunicació on es detallen els mecanismes de participació ciutadana 

utilitzats així com els de comunicació. La participació ciutadana és present 

en tot el procés de l’Agenda 21. 

0 . 6 .  D I A G N O S I  E S T R A T È G I C A  D E L  P L A  D ’ A C C I Ó  L O C A L  

P E R  A  L A  S O S T E N I B I L I T A T  D E  V A L L - L L O B R E G A .  

El present document, la diagnosi estratègica del Pla d’Acció Local per la 

Sostenibilitat de Vall-llobrega, té per finalitat valorar els resultats obtinguts en el 

primer document de Memòria descriptiva i serveix de referent per a la posterior 

elaboració del Pla d’Acció Local. 
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La diagnosi estratègica facilita una interpretació territorial del municipi de Vall-

llobrega en termes de sostenibilitat sobre els vectors ambiental, econòmic i social. 

El document s’estructura en 18 capítols temàtics: entorn físic, territori, biodiversitat 

i paisatge, riscos ambientals, mobilitat, balanç de l’aigua, contaminació atmosfèrica, 

soroll, residus, energia, activitat econòmica, població, habitatge, telecomunicacions 

i connectivitat tecnològica, educació, salut i protecció social, associacionisme i 

cultura, seguretat ciutadana i organització i gestió municipals. 

Cadascun d’aquests capítols s’estructura a partir dels següents apartats: 

 Anàlisi. Diagnosi del capítol a partir de la Memòria descriptiva. 

 Punts forts. Fortaleses i oportunitats que es poden potenciar i valoritzar 

del municipi. 

 Punts febles. Amenaces i debilitats que cal corregir o mitigar els efectes i 

conseqüències que produeixen. 

El conjunt de la Diagnosi estratègica (tant l’anàlisi, com els punts forts i els punts 

febles) s’ha de considerar en la proposta d’actuacions que contingui el Pla d’Acció 

Local. 
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1 .  MEDI  FÍSIC  

1 . 1 .  A N À L I S I  

 Diversitat paisatgística de valor 

El terme municipal de Vall-llobrega es troba situat als contraforts més orientals del 

massís de les Gavarres, massís que conforma l’extrem més septentrional de la 

Serralada Litoral Catalana. La riera de Vall-llobrega travessa el municipi de nord-

oest a sud-est, conformant una vall que s’eixampla a la meitat sud del municipi i 

configura un relleu més planer. 

El terç nord-oest del municipi és bàsicament forestal i està protegit dins el PEIN de 

les Gavarres. Els pendents de les Gavarres confereixen al municipi un paisatge 

privilegiat, i permeten que es vegi el mar des de bona part del terme. 

 Vulnerabilitat de la massa d’aigua. Pressions altes i moderades 

sobre els aqüífers 

El municipi de Vall-llobrega se situa sobre els aqüífers de la Riera d’Aubi, que forma 

part de la massa d’aigua dels Al·luvials de la baixa Costa Brava. 

La vulnerabilitat intrínseca del conjunt d’aqüífers que constitueixen la massa ha 

estat considerada alta, en base fonamentalment al seu caràcter lliure, connectat 

amb el riu i el relativament baix gruix no saturat que presenten. 

Les pressions que reben els aqüífers de Vall-llobrega sobre l’estat químic, segons 

l’ACA, són: 

 Agricultura intensiva. La principal amenaça a la bona qualitat de 

l’aigua subterrània prové de l’ús de fertilitzants i compostos 

nitrogenats sobre els cultius. Es considera una pressió alta. 

 Clavegueram i col·lectors urbans i industrials: filtracions i fugues des 

de zones urbanes/industrials. Es considera una pressió moderada, ja 

que l’àrea de la massa d’aigua està molt urbanitzada. 

 Abocament d’estacions depuradores d’aigua (EDAR´s). Es considera 

una pressió alta ja que en cas de pluges molt intenses, l’EDAR de Vall-
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llobrega-Consorci de la Costa Brava no pot absorbir tot el cabal 

d’entrada i acaba abocant-se al medi juntament amb l’aigua residual. 

 Extracció d’aigua a zones costaneres, que provoca intrusió salina. Es 

considera una pressió alta. 

 La pressió extractiva sobre els aqüífers és estable 

L’única pressió a considerar sobre l’estat quantitatiu de la massa d’aigua són les 

captacions d’aigua subterrània pel subministrament urbà i per usos agrícoles i 

industrials. 

L’ACA qualifica d’estable la magnitud d’aquesta pressió extractiva, ja que en els 

darrers anys, degut a la gran demanda turística durant l’època estival, s’ha optat 

per no augmentar les extraccions i dur aigua d’altres conques fluvials. Així, hi ha 

una tendència general a la disminució en les extraccions totals i l’alentiment o 

aturada del processos d’intrusió marina iniciats en dècades anteriors. 

1 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS –MEDI FÍSIC 
 

 Els vessants de les Gavarres confereixen al terme un alt valor 
paisatgístic.   

 
 

 La major part de la zona forestal està protegida per la figura del PEIN de 
les Gavarres. 

 
 

 Es tendeix a la disminució de la pressió extractiva sobre els aqüífers. 
 
 

 Territori no massificat per zones urbanes. 
 
 

 El valor paisatgístic del municipi i la seva proximitat al mar afavoreixen 
el turisme. 

 

1 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES –MEDI FÍSIC 
 

 Rieres i torrents amb curs d’aigua intermitent. 
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PUNTS FEBLES –MEDI FÍSIC 
 

 No existeix cap punt de control de les aigües superficials al terme 
municipal 

 
 

 La edafologia del territori ha estat poc estudiada. No existeix cartografia 
del tipus de sòls 

 
 

 Presència de recursos hídrics subterranis molt vulnerables a la 
contaminació 

 
 

 Diferents pressions afecten als recursos hídrics subterranis del territori 
 

 

15



 



2. Anàlisi del territori



 



Agenda 21 de Vall-llobrega. DIAGNOSI ESTRATÈGICA  
 

 

2 .  ANÀLISI  DEL  TE RRITORI  

2 . 1 .  A N À L I S I  

 Municipi de segona línia costanera poc poblat 

Vall-llobrega, amb 5,45 km2, és un municipi que acull una població de 853 

habitants (any 2009). La seva densitat de població de 156,51,86 hab./km2, és 

inferior que la mitjana de la comarca i de Catalunya. El fet de ser un municipi de la 

segona líniea de costa dóna cert poder d’atracció de població, però no tant 

important com els de primera línea. 

El Pla Director Territorial de l’Empordà estableix per a Vall-llobrega una estratègia 

del nucli de creixement moderat. D’acord amb la normativa del Pla, representa la 

possibilitat de plantejar creixements que augmentin fins a un 30% la trama urbana 

actual.  

 L’estructura del territori no ha variat significativament en les 

últimes dècades 

L’ús dominant al llarg dels 10 anys de l’estudi (1993, 2003) continua essent el 

forestal (sobretot boscos densos), fins hi tot amb un lleuger increment percentual, 

però amb una major fragmentació de l’espai boscós . 

La zona conreada es localitza en el sector centre-sud del municipi aprofitant els 

recursos hídrics que provenen de les Gavarres, entre els boscos i la trama urbana 

dels nuclis i urbanitzacions, en els 10 anys d’anàlisi la seva superfície s’ha vist 

lleugerament reduïda i també fragmentada. És molt possible que la reducció dels 

conreus hagi estat ocupada per nova superfície forestals, a més d’altres usos com 

el residencial 

Així, els recursos agroforestals configuren el paisatge predominants i característic 

de les zones no litorals del municipi. 

La superfície urbana ha augmentat, representant més del 7% del territori, malgrat 

aquest fet, la seva ocupació en el nucli principal es manté més o menys compacte, 

però hi ha molta superfície de la trama urbana ocupada per urbanitzacions i per 

tant superfícies urbanes disperses i laxes. 
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Malgrat aquests canvis en els diferents usos, es creu que l’estructura el territori no 

ha variat significativament en els últims anys, però no es pot obviar l’evolució 

històrica del municipi, ja que aquest ha soferts canvis importants en la seva 

estructura a partir sobretot de l’augment del sector econòmic del turisme, en el 

sistema urbanístic del litoral. 

 Existeixen nombroses figures de planejament territorial, de caire 

supramunicipal, amb afectació al municipi 

Alguns d’aquests plans, com el Pla Territorial de les Comarques Gironines, encara 

estan en procés d’elaboració o aprovació final. D’altres, com el Pla Director 

Urbanístic del sistema costaner (PDUSC), el Pla d’Espai d’Interès Natural (PEIN) o el 

Pla Director Territorial de l’Empordà (PDTE) estan aprovats definitivament. Una 

gran part tenen incidència en la planificació territorial de Vall-llobrega i les vies de 

comunicació. 

Cal destacar recents plans sectorials de caire ambiental, que ajuden a detectar els 

espais de major valor ambiental del municipi i afavoreixen la seva conservació 

 El planejament urbanístic de Vall-llobrega, de l’any 1982, no 

s’ajusta a les disposicions del planejament superior 

Les Normes Subsidiàries del planejament de Vall-llobrega aprovades l’any 1982, no 

estan adaptades a la nova llei d’urbanisme vigent a Catalunya, ni a plans i 

programes de planejament territorial superior aprovats recentment. 

Es pot dir que Vall-llobrega disposa d’una saturació de sòl important. Poc més del 

7% del sòl del terme municipal està ocupat per sòl urbà i/o urbanitzable, però cal 

destacar que quasi tot aquest sòl (residencial) es situa a la part centre-sud del 

terme municipal, per on també passen les vies de comunicacions, i que per tant 

aquest sector del municipi és un espai més pressionat, en contrast amb l’espai nord 

del municipi, un espai més verge amb grans superfícies forestals tot i que hi ha la 

presència de les urbanitzacions del municipi. Malgrat aquest fet, es considera 

positiu el caràcter compacte del nucli de Vall-llobrega, amb els creixements 

previstos a l’interior o a l’entorn immediat de l’actual sòl urbà. 

El municipi, en l’actualitat, es troba en fase d’aprovació d’un nou planejament. 

20



Agenda 21 de Vall-llobrega. DIAGNOSI ESTRATÈGICA  
 

 Poca diversitat en l’estructura urbana del municipi 

El model urbanístic, respon al model heretat i desenvolupat a partir dels primers 

poblaments del municipi. Així creix a partir del nucli antic del Raval de baix (nucli 

de Vall-llobrega). Aquest model majoritàriament compacte amb poques alçades en 

els edificis, però amb tipologia edificatòria i urbanística d’habitatge majoritàriament 

unifamiliar. 

Aquesta línea estructural del model urbà, continua i de manera més marcada a la 

ocupació territorial amb les diverses urbanitzacions del terme municipal, com a 

màxima representació d’un model urbanístic lax, on els habitatges aïllats 

unifamiliars amb jardí al voltant són poc sostenibles per ser grans consumidors de 

recursos naturals i territori. Aquests es desenvolupen, segurament, a partir de la 

demanda turística que està sotmès el municipi. La superfície urbana de les 

urbanitzacions és molt important en el municipi sobretot si es compara amb la 

superfície urbana dels nucli principal del municipi. 

En les zones de nous creixements s’executen, principalment, cases unifamiliars, 

Malgrat que aquesta tipologia edificatòria no és molt sostenible. 

 Existeixen deficiències estructurals en la planificació dels espais 

verds urbans 

En el municipi de Vall-llobrega no hi ha una presència destacable ni diversa d’espais 

verds urbans. No obstant això, el municipi disposa d’un sistema d’espais lliures 

adequat en funció del nombre d’habitants del nucli i de la seva densitat urbanística. 

La verificació quantitativa de l’estàndard de 20m2 d’espai lliure per cada 100 m2 de 

sostre construït dona una relació més que correcta. 

Les reserves d’espais lliures més significatives es concentren en el centre de la vila. 

El POUM haurà de reforçar aquestes reserves, no només a través de les operacions 

de creixement, sinó a través instruments específics destinats a obtenir de manera 

directa i efectiva la cessió d’aquests terrenys. 

 Patrimoni arquitectònic i arqueològic protegit 

Dins el municipi de Vall-llobrega, segons l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 

Catalunya, hi ha 4 elements arquitectònics considerats patrimoni cultural: església 

21



Agenda 21 de Vall-llobrega. DIAGNOSI ESTRATÈGICA  
 

vella de Sant Mateu, Església de Sant Mateu, Raval de Dalt i Raval de Baix. 

D’aquests, cap d’ells són considerats Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN) 

Per altra banda, segons l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, un total 

de 4 elements arqueològics es troben dins el municipi de Vall-llobrega i cap d’ells 

estan declarats com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). 

No es té constància que en el municipi hi hagi cap Pla de protecció del patrimoni 

arquitectònic, cultural o històric de Vall-llobrega.  

En les fases d’avanç del nou POUM de Vall-llobrega, es reflecteix l'interès de 

protecció dels diferents elements del patrimoni, ja sigui històric, arquitectònic, 

cultural, natural, etc del municipi. 

Per finalitzar dir que hi ha una bona iniciativa fonamentada en el projecte de 

declarar algunes àrees de Calonge i Vall-llobrega zona d’interès etnològic de 

Catalunya (ZIE). 

 Presència de senders i itineraris en el municipi 

Una xarxa diversificada de senders travessa el municipi. 

Els espais naturals del territori, com són les Gavarres, etc. hi transiten diferents 

itineraris que connecten els espais de major interès. 

Des del consell comarcal del Baix Empordà ha fet un esforç per senyalitzar i 

divulgar diferents rutes i itineraris en diferents indrets del territori, entre els quals 

Vall-llobrega. 

La Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, 

modificada posteriorment per la Llei 12/2006, estableix que els consells comarcals 

han d’elaborar un inventari de camins rurals i dels camins i pistes forestals (art. 

11.3) existents en llurs àmbits territorials. En el cas dels municipis objecte d’estudi, 

no s’ha pogut constatar l’elaboració d’aquest inventari per part del Consell 

Comarcal del Baix Empordà. 

2 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – ANÀLISI DEL TERRITORI 
 

 Patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural del municipi protegit 
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PUNTS FORTS – ANÀLISI DEL TERRITORI 
 

 El nou POUM vol potenciar la protecció del Patrimoni del municipi 
 
 

 Superfície municipal eminentment forestal tot hi la pressió urbanística 
 
 

 Els usos del sòl no han variat significativament en els últims anys 
 
 

 Densitat de població inferior a la mitjana comarcal 
 
 

 Caràcter compacte del nucli de Vall-llobrega (Raval de baix) 
 
 

 En general bona qualitat pel que fa als espais públics 
 
 

 Existència d’espais inclosos al PEIN i a la Xarxa Natura 2000 
 
 

 El Pla Director Urbanístic de l’Empordà estableix criteris i objectius per a 
l’assoliment d’un desenvolupament sostenible 

 
 

 S’està redactant un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
 
 

 Una xarxa de senders travessa el municipi, així com un conjunt d’itineraris 
dins dels espais naturals del terme municipal 

 
 

 La bona qualitat dels espais verds del nucli suposa un valor afegit al 
municipi 

 
 

 Iniciativa de la zona d’interès etnològic de Catalunya (ZIE) 
 

 

2 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

 
PUNTS FEBLES – ANÀLISI DEL TERRITORI 

 
 Fragmentació de part dels usos del sòl (conreus, forestal, prats, etc.) 

 
 

 L’augment de la superfície forestal juntament amb l’augment de les àrees 
residencials i la disminució d’espais de conreu, pot fer augmentar el risc 
d’incendi forestal 
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PUNTS FEBLES – ANÀLISI DEL TERRITORI 
 

 La trama urbana actual pot créixer fins a un 30% més, segons el Pla 
Director Territorial de l’Empordà 

 
 

 Les urbanitzacions amb habitatges residencial unifamiliars i aïllats, són 
altament consumidores de sòl 

 
 

 Es troben a faltar espais verds públics en les àrees residencials llunyanes 
als nuclis urbans, malgrat que aquests es veuen compensats pels espais 
naturals pròxims a aquestes àrees 

 
 

 Inexistència de l'inventari de camins del Consell Comarcal del baix 
Empordà 

 
 

 L’ampliació i millora de les infraestructures viàries, com la C-31 pot 
fragmentar encara més el territori 

 
 

 Inexistència d’un Pla Especial de béns d’interès cultural 
 
 

 El Pla general de Vall-llobrega de l’any 1982 no s’ajusta a les disposicions 
de l’actual llei d’urbanisme i altres disposicions de planejament directriu 
superior 
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3 .  BIODIVERSITAT  I  PAISATGE  

3 . 1 .  A N À L I S I  

 Municipi marcat per la gran presència de comunitats forestals. 

El municipi de Vall-llobrega presenta extenses àrees cobertes per masses forestals, 

amb presència de zones urbanes que ocupen una petita part del territori, i es 

troben envoltades de conreus i plantacions.  

 Presència de vegetació singular en la zona PEIN de les Gavarres. 

En el municipi de Vall-llobrega es localitzen espècies singulars com són la viudeta 

(Iberis linifolia L. subsp. dunalii) i el cugot (Arisarum vulgare). 

 Fauna diversa deguda a la diversitat d’ecosistemes (agrícoles, 

forestals, petits cursos fluvials, etc.). 

El municipi compta amb espais forestals, agrícoles, àrees urbanes i petits cursos 

fluvials.  

En els hàbitats aquàtics com els cursos fluvials destaca la possible presència 

d’espècies d’elevat valor natural com el barb de muntanya, l’anguila i l’espinós.  

Els hàbitats agro-forestals resulten d’especial interès per als ocells que en ells 

habiten. En quant a ocells destaca la importància del municipi com a punt de repòs 

o sedimentació durant les migracions d’aus. 

 La major part del municipi presenta un paisatge agro-forestal. 

Gran part del paisatge del municipi es troba fortament influenciat per la presència 

de masses forestals, com és el cas del Massís de les Gavarres que es localitza el 

nord del municipi, envoltant les àrees urbanes i els nombrosos conreus i 

plantacions. Aquests hàbitats resulten molt interessants per aquelles espècies que 

obtenen els seus recursos dels conreus i refugi al bosc. 

 Espai forestal inclòs en diferents figures de protecció. 

Part del municipi de Vall-llobrega forma part del PEIN de les Gavarres i de l’espai de 

Xarxa Natura 2000: les Gavarres . 
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 Presència de tres hàbitats d’interès comunitari no prioritari en el 

municipi. 

En el municipi de Vall-llobrega es localitzen tres hàbitats catalogats com Hàbitats 

d’Interès Comunitari, tots ells no prioritaris. Aquests hàbitats no prioritaris són: 

suredes, alzinars i carrascars, i pinedes mediterrànies. 

 Denominació d’origen Empordà i Indicació Geogràfica Protegida 

poma de Girona. 

El municipi compta amb la denominació vinícola D.O. Empordà, regulada des del 

1975 i que antigament s’anomenava “Empordà-Costa Brava”. Actualment l’oli de 

l’Empordà es troba en procés de reconeixement comunitari com a producte de 

Denominació d’Origen Protegida (DOP).  

El municipi també es troba inclòs en la IGP Poma de Girona. 

 Espai inclòs en el Catàleg d’Espais d’interès natural i paisatgístic de 

les comarques gironines. 

Es localitzen un espai, l’Espai 51. Connector Puig del Migdia – Puig d’en Gotes, 

situat entre el PEIN de les Gavarres, les àrees de Puig Ses Forques i els Plans de 

Torre Mirona – riera de Canyelles. 

 Elevada pressió sobre la riera de l’Aubi. Risc d’incompliment de la 

Directiva Marc de l’Aigua. 

La Riera de l’Aubi presenta unes elevades pressions per part de la càrrega orgànica 

(DQO) d’EDAR’s, la descàrrega de sistemes unitaris i la DQO d’abocaments 

biodegradables, així com els usos urbans, i en menor mesura els endegaments. 

Presenta un Risc d’incompliment de la directiva Marc de l’Aigua mig. 

3 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS –BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 

 Territori extens i poc poblat. 
 

 
 Presència d’espais naturals ben conservats. 

 
 

 Inclusió de part del municipi en diverses figures de protecció (LIC, 
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PUNTS FORTS –BIODIVERSITAT I PAISATGE 
PEIN, Xarxa Natura 2000, etc.). 

 
 

 D.O. Empordà, I.G.P. Poma de Girona i la tramitació de la D.O.P. de 
l’oli de l’Empordà. 

 
 

 Realització en els últims anus d’actuacions de millora de l’entorn 
fluvial, a més d’una actuació prevista per al període 2010-2011. 

 
 

 Paisatge marcat per la presència d’un mosaic agro-forestal. 
 

 
 Realització de seguiments de l’estat ecològic de la Riera de l’Aubi. 

 

3 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – BIODIVERSITAT I PAISATGE 
 

 Presència de la gambúsia (peix al·lòcton), que pot desplaçar altres 
espècies autòctones. 

 
 

 Presència d’espècies de flora al·lòctona. 
 

 
 Elevades pressions sobre la Riera de l’Aubi. 
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4 .  RISCOS  AMBIENTALS  

4 . 1 .  A N À L I S I  

  Baix risc d’inundació 

El Pla Innuncat de Catalunya considera que el risc d’inundació en el terme municipal 

de Vall-llobrega és baix. 

Malgrat aquest fet l’Ajuntament de Vall-llobrega va redactar i aprovar el Pla 

d’Actuació en relació al risc d’inundació que incorpora mesures de prevenció en 

front al risc d’avingudes. 

Segons el Pla Innuncat de Catalunya, en el municipi de Vall-llobrega únicament hi 

ha un punt crític pel seu perill d’inundació, el Pla d’actuació per inundació 

incrementa aquests punts fins a 7. 

  Presència d’un cert risc sísmic al municipi, però d’efectes de fàcil 

prevenció 

Vall-llobrega, tot i trobar-se relativament allunyat de les zones d’epicentres sísmics, 

segons els registres històrics, està considerat un municipi amb un risc elevat, per 

aquest fet es troba inclòs dins la zona d’intensitat màxima epicentral (MSK) VI-VII 

del mapa de zones sísmiques de Catalunya. 

Tot i que dins del Terme Municipal històricament no s’han originat centres 

epicentrals de sismes cal considerar que el municipi es pot veure influenciat i 

afectat per epicentres que s’originen en altres municipis relativament propers. 

Des d’un punt de vista estadístic és poc probable la gènesi en l’àrea de sismes de 

magnitud superior a les que són habituals; això no obstant no es pot descartar 

aquesta possibilitat. És per això que davant d’un possible risc, impossible fins al 

moment de predir, només cal prendre les mesures oportunes de prevenció, 

sobretot de caràcter constructiu, i de paliació dels efectes. 

No es té constància hagi redactat cap pla d’actuació pel risc de sísmes a la població. 
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  Absència de riscos geològics 

Segons el projecte RISKCAT, al municipi de Vall-llobrega, el risc és entre baix i 

moderat, pel que fa esllavissades, donada la seva situació geogràfica pròxima a la 

zona costanera. 

En el cas d’ esfondraments, el risc és molt baix o nul. Aquest fet és degut 

principalment a la orografia del terme municipal i els materials que conformen el 

subsòl del municipi, principalment materials provinents dels dipòsits al·luvials de les 

rieres, amb absència de processos de dissolució o col·lapse, a més de no tenir 

activitats antròpiques que poden provocar el col·lapse del subsòl, entre altres. 

  Els incendis forestals, presenten una incidència alta en el municipi 

El risc d’incendi forestal al municipi és elevat. Així, Vall-llobrega està declarat 

d’elevat risc d’incendi forestal, segons el Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual 

s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

El risc d’incendi es concentra sobretot en el període estival, com ho demostren les 

estadístiques d’incendis forestals. La proximitat de les Gavarres, com a gran àrea 

forestal de la zona fa que a Vall-llobrega s’hagi definit un perímetre de protecció 

prioritària, que afecta tota la meitat nord del municipi. 

Cal parar especial atenció a les zones forestals contínues a urbanitzacions, ja que el 

risc d’afectació a aquestes àrees urbanes és important. Segons el Pla INFOCAT en 

el municipi hi ha una única urbanització que pot veure’s afectada directament i de 

forma important en cas d’incendi Forestal. 

Per aquests motius la dotació per prevenció i extinció d’incendis que hi ha en el 

municipi i en el territori és important. Vall-llobrega forma part de l’ADF-Gavarres 

Marítima i en el seu terme municipal veí, Calonge, hi ha un parc de bombers,  la 

qual cosa fa que hi pugui haver una resposta ràpida i eficient en cas d’incendi 

forestal. 

  Possible incidència de la contaminació del sòl i de l’aigua 

Als voltants de Vall-llobrega, la pràctica associada a activitats agrícoles, com la 

utilització desmesurada d’adobs d’origen ramader i l’extracció d’aigua dels aqüífers 

provoquen la contaminació directa o indirecta de les aigües superficials del territori i 
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la de les masses d’aigua subterrània presents en el subsòl proper als cursos 

superficials. Una altra activitat contaminant d’aquests recursos es troba associada a 

l’abocament en els cursos superficials d’aigües residuals urbanes amb un 

tractament insuficient, d’aigües sense tractar procedents de col·lectors unitaris o 

d’usos domèstics, o bé d’aigües procedents d’activitats industrials. També es 

considera que en algun cas les modificacions morfològiques dels marges fluvial han 

tingut una incidència negativa sobre la qualitat de les aigües. 

Vall-llobrega, no es considera un municipi vulnerable en relació a la contaminació 

per nitrats provocada per fonts agràries (decret 283/1998 i decret 476/2004), però 

municipis pròxims i veïns com Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, La Bisbal 

d’Empordà i Forallac si que estan considerats com a vulnerables. 

   Afectació de les aigües subterrànies 

L’aportació de compostos nitrogenats als aqüífers no només es dóna per la 

transmissió d’aigües superficials vers els mateixos durant els mesos de sequera. 

Les pràctiques agrícoles de l’indret provoquen una sobreaportació d’aquests 

compostos al sòl, a través de l’adob dels camps amb productes procedents de la 

ramaderia. Els excedents d’aquests compostos tard o d’hora passen a formar part 

del sistema hídric subterrani i provoquen la contaminació dels recursos hídrics. Això 

sobretot es dona en els aqüífers més superficials, però també es dóna en aqüífers 

profunds, ja que la sobreaportació d’aquests compostos es pot produir en l’àrea de 

recàrrega d’aquests aqüífers, però també hi pot haver una trasferència dels 

mateixos a través dels pous que exploten tant aqüífers superficials com aqüífers 

profunds. 

La qualitat hidroquímica de les aigües subterrànies no només es troba afectada per 

les activitats antròpiques dutes a terme en l’indret, és a dir, per l’abocament 

d’aigües residuals depurades o no en les lleres o bé per l’adob i el reg agrícola. 

En els aqüífers de l’indret és important controlar l’extracció d’aigua en zones 

costaneres, ja que pot provocar  intrusió salina. 

   El municipi ha redactat la majoria de plans especials de protecció 

envers diferents riscos 
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En el marc del Decret 210/99, el municipi de Vall-llobrega no té la obligació de 

disposar d’un pla específic en matèria de protecció civil ja que segons el seu article 

2.1. “els municipis amb més de 20.000 habitants i els que sense arribar a aquesta 

població tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial 

per la seva situació geogràfica o activitat industrial, segons la Comissió de Protecció 

Civil de Catalunya, han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal. 

Amb tot Vall-llobrega disposa de Pla de Protecció Civil, redactat l’any 2007, pel 

Consell Comarcal del baix Empordà. 

No obstant, els anomenats plans especials fan referència a riscos concrets i 

necessiten d’una metodologia tècnica i científica per tal d’avaluar-los i tractar-los. 

Els plans especials vigents a Catalunya són: risc químic, risc d’incendi forestal 

(INFOCAT), risc associat al transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT), risc 

d’inundacions (INUNCAT), risc de nevades (NEUCAT), risc sísmic (SISMICAT) i risc 

de contaminació accidental de les aigües marines (CAMCAT). 

Vall-llobrega disposa de la majoria d’aquests plans, sigui d’obligada la seva 

realització o no. Els plans pendents a redactar són el TRANSCAT i el SISMICAT. 

 

4 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – RISCOS AMBIENTALS 
 

 No es donen els condicionants necessaris per a la generació de riscos 
geològics per esfondrament ni esllavissades 

 
 

 No hi ha cap activitat que estigui classificada com a potencialment 
contaminant pel medi atmosfèric 

 
 

 El municipi pertany a l’ADF Gavarres Marítima 
 
 

 Vall-llobrega, no està declarat com a municipi vulnerable per a la 
contaminació de nitrats 

 
 

 Es tenen detectats elspunts de risc per la seva possible inundació 
 
 

 Interès de les administracions per a la protecció dels recursos hídrics 
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PUNTS FORTS – RISCOS AMBIENTALS 
 Els aqüífers de les rieres d'Aubi i de Calonge, són aqüífers protegits 

 
 

 Vall-llobrega disposa de diversos manuals d’actuacions específics per riscos 
d’origen natural i antròpics 

 
 

 Vall-llobrega ha redactat els Plans d’Actuació municipal, INFOCAT, NEUCAT 
i INUNCAT 

 
 

 Es considera que el municipi té risc un baix d’inundació 
 

 

4 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – RISCOS AMBIENTALS 
 

 El municipi té un alt risc d’incendi forestal 
 
 

 El risc per transport de mercaderies perilloses està considerat com a 
moderat 

 
 

 Risc de Contaminació dels recursos hídrics a causa d’activitats antròpiques 
 
 

 Àrees urbanitzades en zones inundables 
 
 

 Vall-llobrega, tot i trobar-se relativament allunyat de les zones d’epicentres 
sísmics, està considerat un municipi amb un risc elevat de patir danys a 
causa de terratremols 

 
 

 En la carretera C-31 hi ha diversos trams de concentració de Col·lisió amb 
Ungulats 

 
 

 Possibles extraccions hídriques desmesurades en tot el territori 
 
 

 Pressió turística sobre els recursos naturals dels territori 
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5 .  MOBILITAT  

5 . 1 .  A N À L I S I  

 Pel municipi hi transita la C-31, actualment en fase de reconversió 

en autovia, pel que la seva accessibilitat a la xarxa de carreteres 

principals és bona 

El municipi de Vall-llobrega es situa en plena Costa Brava, i es troba comunicat 

essencialment a través de la C-31, que constitueix l’accés sud de les Gavarres a la 

Costa Brava des de Girona, i que el connecta també amb l’autopista AP-7, principal 

via d’entrada dels vehicles a la província de Girona. La C-31, té continuïtat pel nord 

de les Gavarres a través de la C-66, constituint així l’anella de les Gavarres. 

Aquesta via es troba, en gran mesura, desdoblada i reconvertida en autovia. En un 

àmbit superior, el municipi es troba a l'àrea urbana de Palamós, juntament amb 

Palamós i Calonge, amb altres carreteres importants a l'hora de connectar aquesta 

àrea amb el seu exterior, com és la C-253, antiga carretera principal substituïda a 

mitjans dels anys 80, que connecta Palamós amb Sant Feliu de Guíxols. 

De la C-31 es destaca la xifra d’intensitat de trànsit (17.000 vehicles diaris a 

l’hivern, i 25.000 a l'estiu) amb més de 6 milions de vehicles anuals. 

 La mobilitat obligada generada a l'àrea urbana de Palamós és molt 

important  

El municipi de Vall-llobrega, juntament amb els municipis de Palamós i Calonge, 

forma l'àrea urbana de Palamós, en la qual es produeixen diàriament més de 

26.000 desplaçaments obligats per motius laborals i d'estudi, dels quals, la meitat 

es donen al seu interior. 

A Vall-llobrega, en canvi, el nombre de desplaçaments diaris és molt més reduït, ja 

que es produeixen diàriament 910 desplaçaments obligats (residència-treball-

estudi), dels quals 396 finalitzen dintre del municipi, d’aquests, el 90% són per 

motius de treball i la resta per motius d'estudi. 
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 La major part de desplaçaments per motius laborals des de Vall-

llobrega i cap a Vall-llobrega es produeix a l'interior de l'àrea 

urbana de Palamós 

La major part dels desplaçaments obligats generats per motius de treball es donen 

a Vall-llobrega es relacionen amb el municipi de Palamós, i en menor mesura amb 

Palafrugell i Calonge. 

Així mateix, a nivell municipal, en ressalta la importància del polígon industrial de 

Vall-llobrega, el qual origina la majoria de desplaçaments que es generen cap al 

municipi. Aquest fetes veu reflectit també en l'elevat índex de motorització present 

al municipi, amb un percentatge molt elevat de camions. 

 Implantació d'un servei de transport públic regional que connecta 

el municipi amb Palamós, i amb Girona i Barcelona 

El servei de transport públic interurbà, ofert per l'empresa Sarfa SL, disposa amb 

serveis diaris a Barcelona (8 expedicions els dies laborables i 7 els caps de setmana 

i festius) i Girona (25 expedicions els dies laborables, i 4 els caps de setmana i 

festius). Aquest darrer servei permet connectar el municipi de Vall-llobrega amb 

Palamós, municipi amb el qual existeix una relació més intensa pel que fa a 

mobilitat obligada. A més els caps de setmana i l’estiu disposa d’un servei nocturn a 

Girona. 

 Estudis per implantar un tren-tramvia que efectuï una anella a les 

Gavarres 

Des de diferents organismes s'han realitzat alguns estudis sobre la viabilitat de 

construir un futura anella a les Gavarres amb Tren-Tramvia, el TramGavarres. 

Aquest estudi inclou la realització de 60 parades al llarg del seu recorregut. Dintre 

l’àmbit d’estudi, aquest projecte donaria servei a tots tres municipis. 

Aquest servei suposaria un indubtable avanç pel que fa a la promoció del transport 

públic, si bé aquest projecte està plantejat a molts anys vista. 
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 Necessitat de millorar la xarxa d'itineraris per a vianants i de 

carrils bicicleta 

El municipi de Vall-llobrega no disposa de massa zones destinades exclusivament al 

pas de vianants. Així mateix, la xarxa d'itineraris per a vianants del municipi no 

permet, de moment, una connexió adequada amb tots els punts d'interès i focus 

generadors de mobilitat del municipi (espais lliures, equipaments, etc.) i per tant, 

no compleix amb els criteris de connectivitat establerts a la Llei 9/2003, de la 

mobilitat, i del decret 344/2006 que la desenvolupa parcialment. Amb tot, el nou 

POUM de Vall-llobrega proposa una actuació al llarg de la carretera de Vall-llobrega 

a Palamós, per crear un recorregut per a vianants que afavoreixi la connectivitat 

peatonal entre el barri de La Portalada i el SUD1 Mas Molí. 

Pel que fa a la xarxa de carrils bicicleta a l'interior del nucli urbà, el municipi, en 

l'actualitat, no disposa de cap trama organitzada com a tal  sinó que presenta 

diferents vies per a bicicleta però falta la connexió entre elles.  

5 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – MOBILITAT 
 

 Presència de la C-31, que connecta el municipi amb la xarxa principal de 
carreteres 

 
 

 La major part de desplaçaments obligats generats intermunicipals es 
donen entre el municipi de Vall-llobrega i Palamós, fet que afavoreix i 
facilita la implantació de mitjans de transport públic entre ambdós 
municipis 

 
 

 La major part de desplaçaments obligats cap al municipi tenen com a 
destí el polígon industrial de Vall-llobrega, situat al peu de la C-31, pel 
que s'evita el pas de vehicles pel nucli 

 
 

 Existència d'un transport públic en autobús que connecta el municipi amb 
Palamós, Girona i Barcelona i Palafrugell i a Sant Feliu de Guíxols  

 
 

 Existència d'estudis per implantar un sistema de tren-tramvia que realitzi 
una anella a les Gavarres 
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5 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – MOBILITAT 
 

 La C-31, presenta un pas de vehicles molt elevat, amb més de 6 milions 
de vehicles anuals 

 
 

 La C-31, i la seva reconversió en autovia, és la via que presenta els 
principals impactes ecològics i paisatgística, suposant un important efecte 
barrera entre les Gavarres i el front litoral 

 
 

 Manca de dades actualitzades sobre els hàbits de mobilitat 
 
 

 Elevat índex de motorització 
 

 
 Baix grau d'utilització del transport públic 

 
 

 El servei de transport públic a Barcelona és força dificultós ja que s’ha 
d’utilitzar dues línies  

 
 

 Manca d'una xarxa estructurada de zones i eixos per a vianants i 
bicicletes, per als desplaçaments a l'interior del nucli, si bé el POUM 
preveu actuar en aquest sentit 
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6 .  BALANÇ D ’AIGUA 

6 . 1 .  A N À L I S I  

 Aigua potable provinent de pous 

La captació d’aigua potable es realitza mitjançant sis pous, els principals es situen 

als extrems nord i sud del nucli urbà, així com al centre del mateix. Està previst 

l’abastament independent del barri de Mas Falquet mitjançant un nou pou de 

subministrament. 

 Depuració de les aigües residuals recollides per la xarxa de 

sanejament en l'EDAR de Vall-llobrega 

 El Consorci de la Costa Brava gestiona l’Estació Depuradora d’aigües Residuals 

(EDAR) de Vall-llobrega on es depuren les aigües de diversos municipis, entre els 

quals es troba Vall-llobrega. Aquesta EDAR generalment pot assolir el nivell 

d’aigües residuals a depurar recollides, tot i que en moments puntuals es troba a 

tocar dels seus límits. 

 Manca de separació d’aigües pluvials i residuals en la major part del 

municipi 

La xarxa de recollida és unitària, i les aigües de pluja es barregen amb les aigües 

fecals. Tan sols els barris de la Portalada i els Vilars disposen de xarxa separativa 

d’aigües pluvials. El barri de Mas Falquet disposa d’un projecte que planteja la 

millora de la xarxa de sanejament existent. 

Es necessiten estacions de bombeig per tal de fer arribar les aigües fecals fins a 

l’estació depuradora. 

6 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – BALANÇ DE L’AIGUA 
 

 Separació d’aigües pluvials i fecals en les noves àrees d’urbanització 
 
 

 Les aigües residuals són tractades a l’EDAR de Vall-llobrega 
 
 

 Existència d’estudis de seguiment de l’estat físic, químic i ecològic de la 
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PUNTS FORTS – BALANÇ DE L’AIGUA 
Riera d’Aubi (realitzat pel Consorci de la Costa Brava) 

 

6 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – BALANÇ DE L’AIGUA 
 

 La major part del municipi presenta un sistema de clavegueram unitari 
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7 .  CONTAMINAC IÓ  ATMOSFÈ RIC A  

7 . 1 .  A N À L I S I  

 Descripció general 

El municipi de Vall-llobrega no presenta problemàtiques destacades derivades de la 

qualitat de l’aire. En general, la qualitat de l’aire és bona degut a les baixes 

emissions de gasos contaminants i als processos de rentatge de l’atmosfera i de 

dispersió (pluja i vent, respectivament). 

 Al municipi de Vall-llobrega no existeix cap empresa potencialment 

contaminant de l’atmosfera 

Segons el Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants de Catalunya 

(PRTR-CAT) no existeix cap activitat potencialment contaminant de l’atmosfera al 

municipi de Vall-llobrega. 

 El trànsit de vehicles és la principal activitat emissora de diòxid de 

carboni (CO2), òxids de nitrogen (NOX) i monòxid de carboni (CO) 

El transit es considera una font difusa de contaminants atmosfèrics. En el cas del 

diòxid de carboni (CO2), dels òxids de nitrogen (NOX) i monòxid de carboni (CO), el 

trànsit de vehicles és el principal responsable de l’emissió d’aquests contaminants. 

Concretament, el trànsit de la xarxa local genera el 99,01 de les emissions del 

sector transport, representant el 94,95% del total de les emissions generades al 

municipi de Vall-llobrega. 

 Efectes globals i locals dels gasos 

El municipi de Vall-llobrega no presenta problemes esporàdics ni continus derivats 

de la contaminació atmosfèrica, degut a les baixes emissions existents i als 

processos de rentatge de l’atmosfera i de dispersió existents. 

Tenint en compte l’emissió de gasos amb efecte hivernacle (GEH) el municipi de 

Vall-llobrega presenta un balanç negatiu, de manera que la quantitat de CO2 fixada 

anualment per les masses forestals existents és inferior al CO2 equivalent emeses a 

l’atmosfera. 
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7 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 

 Bona situació i climatologia que afavoreixen el rentat i la dispersió de 
contaminants atmosfèrics 

 
 

 Bona qualitat de l’aire, d’acord amb el conjunt de la Zona de Qualitat 
Ambiental (ZQA) número 9, Empordà 

 
 

 No existeixen problemes significatius a l’atmosfera derivats de la 
contaminació lluminosa o odorífera 

 
 

 El municipi de Vall-llobrega disposa d’un Pla d’Adequació municipal 
d’enllumenat públic, des de l’any 2007, que zonifica el territori en funció 
del grau de protecció envers a la contaminació lluminosa 

 
 

 No s’han detectat episodis significatius de contaminació atmosfèrica al 
municipi de Vall-llobrega 

 
 

 La qualitat de l’aire és globalment bona 
 

 

7 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 
 

 El municipi de Vall-llobrega presenta un balanç lleugerament negatiu 
respecte el balanç d’emissió de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 

 
 

 El trànsit de vehicles de la xarxa viària local és el principal agent 
responsable de l’emissió de diòxid de carboni (CO2), d’òxids de nitrogen 
(NOX) i de monòxid de carboni (CO) 

 
 

 No hi ha cap estació de control de la contaminació atmosfèrica en el 
municipi que faciliti informació detallada sobre quin és el nivell dels 
principals contaminants atmosfèrics 

 
 

 Increment constant del parc mòbil del municipi que incrementa per tant, 
les emissions derivades del trànsit de vehicles en vies urbanes 

 
 

 La conjuntura econòmica actual pot frenar inversions en el camp de les 
energies renovables i en actuacions adreçades a la reducció de les 
emissions de gasos contaminants 
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8 .  SOROLL  

8 . 1 .  A N À L I S I  

 Problemes de soroll localitzats en punts concrets 

El soroll a Vall-llobrega no és un vector excessivament preocupant, malgrat tot, és 

un fenomen que provoca molèsties. Es pot donar en determinades zones com el 

soroll que provoca el trànsit que circula per la carretera C-31 i el polígon industrial 

de Vall-llobrega. 

Els coneixements actuals permeten concloure que l’exposició a la fressa ambiental 

actua com a font de tensió sobre la salut i un dels grans reptes de la societat 

urbana actual és minorar els sorolls dels pobles i ciutats. Se’ns dubte que un dels 

grans canvis de les zones urbanes en un futur proper serà principalment el 

d’aconseguir uns nivells exigents d’emissions de sorolls que farà millorar 

considerablement la qualitat de vida. 

  Futura planificació que tingui en compte els nivells acústics 

A Vall-llobrega, la planificació urbanística futura ha de permetre prevenir al màxim 

possible la interferència d’espais d’usos no compatibles que modifiquin 

sensiblement els nivells acústics. La comprovació d’aïllaments i muntatges 

d’instal·lacions i activitats és una qüestió bàsica per evitar que es generin 

intensitats sonores inadequades i per reduir molèsties. Per altra banda, cal una 

sensibilització ciutadana, tant a nivell personal com col·lectivament, ja que el 

comportament pot derivar en actes molests, especialment en aquells entorns més 

confinats o amb una densitat de població més elevada. 

 Els eixos de comunicació principals fonts de soroll 

Igual que a la majoria de localitats el trànsit és el màxim causant de les molèsties 

sonores. A Vall-llobrega, municipi per on passa la carretera C-31, amb una 

important IMD i el pas d’un percentatge considerable de vehicles pesants, és la 

principal molèstia sonora (presenten una nivell sonor de 65 < LAr <= 70). 
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 Manca d’ordenances municipals reguladores del soroll i les 

vibracions 

El municipi de Vall-llobrega no té cap ordenança reguladora dels sorolls i de les 

vibracions. 

8 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS –SOROLL 
 

 No hi ha un excessiu problema amb el soroll, llevat del que es produeix 
a les infraestructures viàries i al polígon industrial 

 
 

 La principal activitat industrial (polígon industrial) i la C-31 es troben a 
certa distància del nucli urbà del municipi 

 
 

 En els últims anys no hi ha hagut queixes veïnals a causa del soroll 
 

 
 Mapa de capacitada acústica realitzat i aprovat 

 
 

 Aplicació de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 
acústica i aprovació dels mapes de capacitat acústica 

 
 

8 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – SOROLL 
 

 L’alt volum de trànsit pesat que circula per la carretera C-31 
 
 

 Elevada concentració de sorolls a la C-31 i al polígon industrial de Vall-
llobrega 

 
 El municipi de Vall-llobrega no té cap ordenança reguladora dels sorolls 

i de les vibracions 
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9 .  RESIDUS  

9 . 1 .  A N À L I S I  

 Lleugera disminució dels residus municipals recollits 

A grans trets, els residus municipals han augmentat al llarg dels anys. L’any 2000 

es recolliren 379,51 Tn de residus a Vall-llobrega i l’any 2009 se’n recolliren 614,72 

Tn. Aquest augment dels residus municipals va estretament lligat al creixement de 

la població. No obstant això, a partir de 2007 la situació ha canviat i els residus 

municipals recollits han disminuït lleugerament. 

 El percentatge de residus de rebuig disminueix i el de residus de 

recollida selectiva augmenta 

Mentre que els residus de rebuig, els quals es dipositen directament a l’abocador, 

han disminuït al llarg dels anys (els residus que es recullen selectivament, com els 

envasos, el paper i cartró, el vidre, els residus de deixalleria i la matèria orgànica) 

han incrementat. 

 La generació de residus per habitant i dia es manté estable 

La generació de residus per habitant i dia a Vall-llobrega segueix més o menys una 

trajectòria estable, entre 1,97 kg/hab/dia i 2,85 kg/hab/dia entre els anys 2000 i 

2009. Aquesta ràtio sempre ha estat inferior a la mitjana comarcal però superior a 

la mitjana catalana. 

 Evolució positiva de la recollida selectiva 

A mesura que han anat passant els anys s’han introduït noves recollides selectives 

a Vall-llobrega, com la matèria orgànica o els residus a deixalleria. Mentre l’any 

2000 es recolliren menys de 70 Tn mitjançant la recollida selectiva (vidre i paper i 

cartró), l’any 2009 se’n recolliren prop de 170 Tn (vidre, paper i cartró, envasos, 

residus de deixalleria, FORM i altres). 
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 Augment de la ràtio d’habitants per contenidor, malgrat l’augment 

del nombre de contenidors 

La ràtio d’habitants per contenidor ha augmentat al llarg dels anys a Vall-llobrega 

de manera que s’ha afavorit la recollida. Tant els contenidors de vidre, com els de 

paper i cartó i els d’envasos lleugers han incrementat al llarg dels anys. No obstant 

això, el creixement de la població ha estat més intens, fet que la ràtio d’habitants 

per contenidor ha augmentat. 

 Estacionalitat en la recollida 

El fet que Vall-llobrega sigui un pol d’atracció d’habitatge de segona residència el 

qual s’ocupa majoritàriament a l’estiu, la presència del càmping i la proximitat amb 

municipis turístics com Palamós o Calonge, implica que la recollida de residus 

municipals pateixi estacionalitat. Durant els mesos d’estiu, sobretot a agost, es 

recull molta més quantitat de residus que a la resta de l’any. 

 Augment del vidre recollit selectivament 

La recollida selectiva del vidre es fa mitjançant contenidors situats a diferents punts 

del municipi, els quals es recullen una vegada al mes. 

L’evolució de la recollida selectiva de vidre ha augmentat entre 200 i 2009, passant 

de 29,80 Tn a 40,10 Tn. No obstant això, durant els anys entremitjos la quantitat 

de residus recollits ha patit oscil3lacions. L’any 2007 s’aconseguí un màxim de 

60,20 Tn recollides. 

 Augment del paper i cartró recollits selectivament 

La recollida selectiva del paper i cartró es fa mitjançant contenidors situats a 

diferents punts del municipi i es recull una vegada a la setmana. Durant el període 

d’estiu s’incrementa la recollida a dues vegades a la setmana. 

L’evolució de la recollida selectiva de paper i cartró ha augmentat entre 2000 i 

2009 passant de 31,52 Tn a 34,08 Tn. Durant els anys entremitjos la recollida ha 

soferts augments i disminucions. 

58



Agenda 21 de Vall-llobrega. DIAGNOSI ESTRATÈGICA  
 

 Augment continuat dels envasos lleugers recollits selectivament 

La recollida selectiva d’envasos lleugers es fa mitjançant contenidors situats a 

diferents punts del municipi i es recull una vegada a la setmana. Durant el període 

d’estiu s’incrementa la recollida a dues vegades a la setmana. 

L’evolució de la recollida selectiva d’envasos lleugers ha patit una disminució 

constant des de 2002, quan es recolliren 26,77 Tn, fins l’any 2009 amb un total de 

14,36 Tn d’envasos lleugers recollits. 

 Evolució positiva de la recollida de la matèria orgànica 

La recollida selectiva de la matèria orgànica (FORM) s’instaurà a Vall-llobrega l’any 

2006. El sistema de recollida utilitzat és mitjançant contenidors de vorera a 

diferents punts del municipi, tant pel que fa als habitatges com als grans 

productors, els quals disposen d’un contenidor exclusiu. La recollida es realitza 3 

dies a la setmana durant el període d’hivern i quatre dies a l’estiu.  

La recollida selectiva de la FORM domèstica està instaurada a tot el municipi de 

Vall-llobrega. L’evolució de la recollida selectiva de la FORM mosta un descens entre 

2008, quan es recollí 56,95 Tn de FORM, i 2009 (47,98 Tn de FORM). 

 Implantació del compostatge casolà a Vall-llobrega 

Des del Consell Comarcal del Baix Empordà s’ha instaurat el compostatge casolà a 

Vall-llobrega. L’Ajuntament de Vall-llobrega s’adherí a aquesta campanya l’any 

2006. Actualment hi ha 39 domicilis de Vall-llobrega que realitzen el compostatge 

casolà mitjançant compostadors cedits pel Consell Comarcal. 

 Recollida de residu verd a través de la deixalleria 

El residu verd disposa de contenidors al carrer i també es pot dipositar 

personalment a la deixalleria. L’any 2009 es recollí un total de 10,36 Tn de fracció 

verda a Vall-llobrega. No es disposa de dades d’anys anteriors.   

 Inexistència d’un servei de recollida de mobles i trastos vells 

Els habitants vall-llobreguencs no disposen de cap servei de recollida de mobles i 

trastos vells deixats a la via pública però sí que poden dipositar-los a la deixalleria 

mòbil o a la deixalleria municipal més propera. 
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 Presència d’una deixalleria mòbil 

En el municipi de Vall-llobrega no existeix cap deixalleria municipal si bé la més 

propera és la de Palamós. Però, els vall-llobreguencs disposen d’una deixalleria 

mòbil que ve el tercer dimecres de cada mes i resta oberta el matí. El total de 

residus recollits a la deixalleria mòbil ha anat en augment al llarg dels anys, encara 

que hi ha hagut algunes oscil·lacions. L’any 2008 es recolliren gairebé 6 residus de 

deixalleria. 

 Servei de neteja viària mínim 

Vall-llobrega disposa d’un servei de neteja viària realitzat a través de la brigada 

municipal la qual compta amb 2 treballadors. Per altra banda hi ha una empresa de 

que neteja els carrers una vegada a la setmana.  

 Manca d’una ordenança reguladora de les runes i residus de la 

construcció 

L’Ajuntament de Vall-llobrega no disposa d’una ordenança reguladora de les runes i 

residus de la construcció. El Consell Comarcal del Baix Empordà tampoc disposa 

d’aquest tipus d’ordenança. 

Les runes que es generen a Vall-llobrega es dipositen a una deixalleria municipal o 

bé en alguna de les 4 plantes de reciclatge de runes ubicades dins la comarca del 

Baix Empordà. En el municipi de Vall-llobrega no n’hi ha cap. 

 Generació de residus industrials, la majoria dels quals són 

considerats no perillosos 

Un 0,59% del total de residus industrials generats a la comarca del Baix Empordà 

es generen a Vall-llobrega. 

En el municipi hi ha un total de 14 empreses industrials que generen residus 

industrials. 

La majoria de residus industrials generats són considerats no perillosos. Només un 

0,41% dels residus industrials de Vall-llobrega són perillosos. En els últims anys la 

quantitat de residus industrials ha augmentat. 
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No hi ha un gestor de residus industrials a Vall-llobrega, però a nivell de comarca 

existeixen 10 gestors de residus industrials. 

 Poca generació de residus ramaders 

Vall-llobrega no està declarat com a zona vulnerable per a la contaminació per 

nitrats en el decret 476/2004 i segons Acord de Govern de 28 de juliol de 2009, per 

tant les dosis màximes per aplicar nitrogen al sòl són menys restrictives que a les 

zones vulnerables per a la contaminació per nitrats. 

S’estima (a partir dels caps de bestiar censats) que a Vall-llobrega es genera un 

total de 2,60 Tn de Nitrogen. Si es considera que la dosi màxima d’aplicació de 

nitrogen al sòl és de 170 kg N/ha.any en el cas més desfavorable, s’obté que al 

municipi de Vall-llobrega es poden aplicar 11,90 Tn de N/any. Si es compara aquest 

resultat amb les dejeccions ramaderes generades al municipi s’extreu que la gestió 

de les dejeccions ramaderes mitjançant l’ús agrícola és suficient per a tractar totes 

les dejeccions ramaderes generades al municipi. 

Segons l’Agència de Residus de Catalunya, a la comarca del Baix Empordà no hi ha 

cap gestor de residus autoritzat a gestionar dejeccions ramaderes. 

Per altra banda, l’Ajuntament de Vall-llobrega tampoc disposa de cap ordenança 

reguladora de l’aplicació de fems, purins i fangs de depuradora al territori del 

municipi de Vall-llobrega. 

9 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – RESIDUS 
 

 Lleugera disminució del total de residus municipals recollits recentment 
 

 
 El total de residus municipals recollits selectivament es manté en els últims 
anys però els residus municipals de rebuig han disminuït 

 
 

 La generació de residus per habitant i dia es redueix 
 
 

 Augment del nombre de contenidors per a diferents recollides 
 

 
 Implantació del compostatge casolà en el municipi 
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PUNTS FORTS – RESIDUS 
 

 Existència del servei mensual de deixalleria mòbil 
 
 

 Existència d’un servei de neteja viària encara que mínim 
 

 
 La majoria de residus industrials són considerats no perillosos 

 
 
 

 Poca generació de residus ramaders en el municipi 
 
 

 La generació de residus industrials s’ha mantingut al llarg dels anys no 
augmenta 

 
 

9 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – RESIDUS 
 

 Lleugera disminució dels residus recollits recentment en les recollides 
selectives de paper i cartró, envasos, vidre i FORM 

 
 

 Manca d’un servei de recollida de mobles i trastos vells 
 
 

 La generació de residus pateix estacionalitat de manera que a l’estiu, quan 
més afluència turística hi ha, la generació de residus incrementa molt. 

 
 

 Manca d’una deixalleria municipal que està oberta cada dia 
 

 
 Manca d’una ordenança reguladora de les runes i residus de la construcció 

 
 

 Manca d’una ordenança reguladora de l’aplicació de fems, purins i fangs de 
depuradora 
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10 .  ENERGIA  

1 0 . 1 .  A N À L I S I  

 Utilització d’energia provinent de diferents fonts 

El municipi de Vall-llobrega fa ús d’energia provinent de diferents fonts: electricitat, 

gas natural, gasos liquats del petroli (GLP) i combustibles líquids. Per a cada una 

d’aquestes fonts, el municipi disposa de la infraestructura necessària i adequada, 

excepte pel al subministrament de combustibles líquids, ja que dins el municipi no 

es localitza cap punt de subministrament. 

 El transport és el principal sector consumidor d’energia 

El sector del transport consumeix bona part de l’energia final estimada del municipi. 

El consum energètic està influenciat pel propi parc mòbil del municipi i per la 

mobilitat que es deriva de la carretera C-31 al seu pas pel municipi de Vall-llobrega, 

amb un IMD de 23.033 vehicles/dia. 

 Eficiència del municipi en la generació d’energies renovables 

Segons el mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya, el municipi 

de Vall-llobrega és compatible excepte en la superfície ocupada pel PEIN de les 

Gavarres, on la implantació està condicionada a la Declaració d’Impacte Ambiental. 

Malgrat això, el Mapa de Recursos Eòlics de Catalunya estableix que el municipi de 

Vall-llobrega no assoleix els valors llindar per a ser eficient en la producció 

d’energia elèctrica d’origen eòlic. 

En quant a l’energia solar i segons el Mapa d’irradiació anual de l’Atles Climàtic, el 

municipi presenta bona radiació solar, fet que permet considerar el municipi de 

Vall-llobrega com a eficient per a generar energia solar. 

L’energia provinent de la biomassa es considera una bona alternativa energètica, 

en quant a fonts renovables al municipi i al territori, donat principalment a la 

proximitat de les masses boscoses (Gavarres). 
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 Desconeixement en les dades del consum elèctric i de gas natural, 

així com de l’ús d’energies renovables en el municipi 

No es disposa de dades sobre el consum d’energia elèctrica ni de gas natural, així 

com tampoc de la seva evolució a nivell municipal. Tampoc es coneixen dades 

relatives a la utilització d’energies renovables en l’àmbit municipal. Això dificulta 

l’extracció de conclusions i previsions de consums municipals. 

1 0 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – ENERGIA 
 

 El municipi de Vall-llobrega presenta una bona radiació solar, per tant es 
considera un municipi eficient per generar energia solar 

 
 

 El municipi de Vall-llobrega es considera eficient en la generació d’energia 
eòlica 

 
 

 El municipi disposa d’una xarxa de gas natural que dóna servei a tots els 
nuclis del municipi, a excepció de la urbanització Mas Falquet.  

 
 

 El municipi disposa d’un Pla municipal d’adequació de l’enllumenat públic 
que garanteix la reducció de la despesa energètica en aquest servei 

 
 

 Situació favorable per disposar d’energies renovables. Alta radiació solar i 
potencial en biomassa 

 
 

1 0 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – ENERGIA 
 

 Els combustibles líquids (benzina i gasoil) són les fonts d’energia més 
utilitzades 

 
 

 El transport és el sector que consumeix més energia del municipi 
 
 

 No es disposa de dades sobre el consum energètic municipal ni de 
l’enllumenat públic 

 
 

 Baix grau d’implantació d’energies renovables en equipaments públics i en 
habitatges particulars 
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PUNTS FEBLES – ENERGIA 
 

 Es desconeix el grau d’utilització d’energies renovables al municipi 
 
 

 Increment del parc mòbil municipal amb el conseqüent increment del 
consum de combustibles líquids 

 
 

 Conjuntura econòmica actual que pot condicionar futures inversions en el 
camp de les energies renovables 
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11 .  ASPECTES  DE  SOSTENIBILITAT  ECONÒMICA 

1 1 . 1 .  A N À L I S I  

 Dependència laboral exterior creixent 

La mobilitat per motius laborals interna a Vall-llobrega ha augmentat entre 1991 i 

2001, tot i que més població ha sortit a treballar a l’exterior del municipi i n’ha 

arribat més de fora a treballar. Aquest fet significa que la població ocupada de Vall-

llobrega ha augmentat així com també la població ocupada d’altres indrets que ve a 

treballar en el municipi. No obstant això, bona part dels vall-llobreguencs desplacen 

a altres municipis per treballar. 

 Economia basada en els serveis 

L’estructura econòmica actual de Vall-llobrega es basa principalment en una 

economia de serveis, fet paral·lel a la situació comarcal i catalana. La proximitat 

amb Palamós ha influït de manera que s’han restaurat moltes masies i s’han 

construït cases noves aïllades o urbanitzacions poc extenses d’habitatges 

unifamiliars d’estiueig i alguns establiments turístics com un hotel o un càmping i 

varis restaurants. 

 Estacionalitat del mercat de treball 

Vall-llobrega és un municipi on l’estacionalitat és marcada durant el mesos d’estiu, 

sobretot pel que fa a la contractació laboral. El mes de juliol, quan es requereix 

suport extra per acollir el turisme sobretot a municipis veïns com Calonge o 

Palamós, el nombre de contractes realitzats a Vall-llobrega augmenta. 

Segons el tipus de contractes que es realitzen mensualment, al 2009 predominaven 

els contractes eventuals per circumstàncies de la producció (68 contractes, any 

2009), més que no els d’obra i servei (22 contractes, any 2009). Molt concretament 

durant el mes de juny i juliol, quan hi ha més contractació, la majoria d’aquests són 

eventuals.  

 Increment desmesurat d’aturats 

El nombre d’aturats a Vall-llobrega ha passat per uns cicles on s’oscil·lava de cap 

persona a l’atur (any 1990) fins a més de 50 persones aturades que es va arribar 
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l’any 2009 (promig dels aturats que hi van haver durant tot l’any). Concretament 

durant aquest últim any, el municipi ha arribat a assolir el seu màxim dels últims 

26 anys. És la conseqüència de l’especulació immobiliària i gestions bancàries que 

han succeït en els últims anys, i que afecten a la gran majoria de municipis. La 

tendència prevista serà que es mantindrà una elevada taxa d’atur durant alguns 

anys, abans que aquest torni a disminuir progressivament. 

Actualment, més del 50% de la població de Vall-llobrega que està aturada prové del 

sector terciari. Aquesta tendència s’ha mantingut al llarg dels anys. El sector de la 

construcció presenta un fort increment d’atur entre 2007 i 2009 degut a la crisi de 

la construcció que s’està patint. 

 Creixement de l’atur femení 

Al llarg dels anys l’atur femení ha estat superior a l’atur masculí, tant a Vall-

llobrega com al conjunt de Catalunya. A partir de l’any 2009, en canvi, l’atur 

masculí a Catalunya era superior al femení, fet que no va passar a Vall-llobrega, si 

bé hi havia més dones aturades que homes. 

 Els joves vall-llobreguencs són el col·lectiu de població amb més 

atur 

Pel que fa a l’atur per edats, l’any 2001, el col·lectiu més aturat a Vall-llobrega era 

el format per joves de 30 a 34 anys. Com a segona gran massa de població aturada 

hi havia la població de 40 a 44 anys. 

 Disminució continuada de la població dedicada al sector primari 

Segons dades de l’any 2007, només un 2,71% de la població ocupada es dedica al 

sector primari (agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura), percentatge inferior a 

l’any 2001. Pel que fa a les activitats econòmiques, un 6,90% de les existents a 

Vall-llobrega estan relacionades amb el sector primari. La majoria dels titulars de 

les explotacions agrícoles i ramaderes tenen més de 55 anys d’edat, i hi ha una 

manca de relleu generacional. 

 Predomini del terreny forestal 

Un 58,50% de la superfície agrària de Vall-llobrega està formada per terreny 

forestal. En segon lloc, un 15,14% està ocupada per conreus herbacis, sobretot de 
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secà. Un 5,05% està format per terreny de pastura i un 5,42% són conreus 

llenyosos (olivera, vinya i fruiters). 

 Ramaderia i silvicultura gairebé inexistents 

La presència de la ramaderia a Vall-llobrega ha anat disminuint al llarg dels anys, si 

bé actualment només hi ha una explotació ramadera activa registrada. Aquesta 

explotació compta amb 90 caps de bestiar boví d’engreix. 

Pel que fa a l’explotació de boscos, tant la superfície forestal com el nombre 

d’explotacions forestals han disminuït al llarg del temps. Dins el terme municipal de 

Vall-llobrega no existeix cap forest públic. 

 Inexistència d’activitat pesquera, malgrat la proximitat al mar 

A Vall-llobrega hi ha dues persones que es dediquen a la pesca però no hi ha cap 

activitat pesquera en el municipi. La proximitat amb Palamós fa que hi hagi 

població que es dedica a la pesca. 

 Sector industrial força important 

El sector industrial de Vall-llobrega és prou important comparat amb altres sectors 

com el primari o la construcció. El polígon industrial acull diversos magatzems i 

petites indústries, sobretot lligades a la construcció. Mentre la població vall-

llobreguenca ocupada a la indústria ha incrementat molt en els últims anys, al 

conjunt de la comarca o a Catalunya ha disminuït. Un 30% de la població ocupada 

vall-llobreguenca treballa a la indústria i un 24,14% de la totalitat d’activitats 

econòmiques de Vall-llobrega són industrials. Cal tenir en compte la crisi econòmica 

actual que s’està patint la qual ha influït en l’activitat i segurament han disminuït 

els percentatges. Cap indústria de Vall-llobrega està subjecta al règim d’autorització 

ambiental, per tant són innòcues per la salut i el medi ambient. 

 Sector de la construcció en crisi 

El percentatge d’ocupats al sector constructiu de Vall-llobrega ha augmentat al llarg 

dels anys i sempre ha estat superior a la mitjana catalana però no a la comarcal. 

L’any 2007 un 21,67% dels ocupats vall-llobreguencs es dedicaven a la construcció. 

En l’actualitat, però, el percentatge deu haver disminuït degut a la crisi econòmica 

que s’està patint, sobretot encarada en aquest sector. Un fet que mostra la 
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davallada de la construcció és el nombre de projectes de construcció visats a Vall-

llobrega: l’any 2000 se’n visaren 47; l’any 2009 només 2. Pel que fa a les 

transaccions immobiliàries, l’any 2006 se’n van realitzar 15; l’any 2009 només 3. 

 Oferta comercial gairebé inexistent 

A Vall-llobrega hi ha poca oferta comercial, fet que contribueix a que la pròpia 

població es desplaci a altres municipis per comprar. En l’actualitat només hi ha una 

farmàcia, un forn de pa i 4 establiments de manufactura d’aliments. 

 Existència de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, element 

dinamitzador de la gastronomia empordanesa 

Aquesta Aula és una iniciativa de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la 

Costa Brava Centre i de La Cuina de l’Empordanet. L’aula existeix des de l’any 2001 

i suposa una experiència innovadora i capdavantera a l’estat espanyol i representa 

una important aportació per a la recerca de la qualitat en el món de l’hostaleria. 

 Presència de serveis relacionats amb el turisme 

El turisme és la branca de serveis que ha revitalitzat el dinamisme del municipi, 

sobretot el sector comercial i de la construcció. Vall-llobrega compta amb un hotel.  

Relacionat amb el turisme, el municipi disposa de varis restaurants que 

complementen l’oferta turística. La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la 

Costa Brava Centre agrupa més de 450 empreses del món de l’hostaleria i turisme i 

es troba a Vall-llobrega. També existeix un celler que ofereix rutes vitivinícoles. 

Vall-llobrega també gaudeix un patrimoni natural i cultural excel·lent que influeix en 

l’atracció turística (espais naturals protegits, patrimoni arquitectònic etc.) el qual 

permet realitzar rutes de senderisme,  de cicloturisme i de bicicleta tot terreny. 

1 1 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – ASPECTES DE SOSTENIBILTAT ECONÒMICA 
 

 Economia de serveis lligada al turisme, motor de l’economia local 
 
 

  Sector industrial prou important basat en petites indústries ubicades en el 
polígon industrial 
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PUNTS FORTS – ASPECTES DE SOSTENIBILTAT ECONÒMICA 
 Existència de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, element dinamitzador de 
la gastronomia empordanesa 

 
 

 Cap activitat industrial de Vall-llobrega està subjecte al règim d’autorització 
ambiental 

 
 

 Presència de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava 
Centre, associació que agrupa més de 450 empreses del món de 
l’hostaleria i turisme 

 
 El municipi ofereix diverses places hoteleres distribuïdes entre un hotel i un 
càmping 

 
 

 Presència de diversos restaurants i un celler que complementen l’oferta 
turística 

 
 

 El patrimoni natural i arquitectònic del municipi contribueixen a l’oferta 
turística oferint rutes de senderisme i cicloturístiques 

 
 

1 1 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 

 Dependència laboral exterior i pèrdua de l’atracció laboral en els últims 
anys 

 
 

 Forta estacionalitat de l’ocupació ja que durant l’estiu el nombre de 
contractacions laborals incrementa 

 
 

 Creixement inesperat de l’atur lligat a la crisi econòmica, sobretot de la 
construcció 

 
 

 L’atur femení ha estat gairebé sempre superior a l’atur masculí 
 
 

 Els joves són el col·lectiu de població que més pateixen l’atur 
 
 

 Disminució continuada de la població ocupada al sector primari, amb 
manca de noves generacions que s’hi dediquin 

 
 

 Ramaderia gairebé inexistent, amb només una explotació activa 
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PUNTS FEBLES – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
 

 Activitat pesquera gairebé nul·la, malgrat la proximitat a la mar 
 
 

 Davallada del sector de la construcció degut a la crisi econòmica 
 
 

 Oferta comercial gairebé inexistent, fet que provoca que la majoria de 
població de Vall-llobrega es desplaci a altres municipis per comprar 
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12 .  ASPECTES  DE  SOSTENIBILITAT  SOCIAL  

1 2 . 1 .  A N À L I S I  

 Municipi jove poc poblat i poc extens 

Vall-llobrega no és un municipi extens, ja que té una superfície de 5,5 km², a més 

està poc poblat ja que el 2009 tenia una població de 853 habitants, això es deriva 

amb una densitat de 155 hab/km². A conseqüència de la seva proximitat a la costa 

i a l’elevada població dels municipis que limiten amb Vall-llobrega, s’estima que la 

població seguirà un creixement moderat, i així ho reflecteix el Pla Territorial de 

l’Empordà, que el 2026 situa el municipi dins de l'àmbit del sistema urbà de 

Palamós, conformat pels municipis de Palamós, Calonge i Vall-llobrega. Això li 

atorga uns creixements del 30% de l’àrea urbana existent i una població d’entre 

1000 i 5000 habitants per el 2026. 

S’ha de tenir en compte que tot i que és un municipi amb poc pes demogràfic, la 

seva població s’ha triplicat en els últims vint anys, a més el creixement poblacional 

del municipi és substancialment més elevat que el de la comarca del Baix Empordà. 

Per altra banda si es compara la població del municipi de Vall-llobrega, l’any 2009, 

amb l’estructura de la població de Catalunya es pot constatar que Vall-llobrega té 

una població molt menys envellida. Pel que fa referència a la franja d’edat de 0 a 

14 anys el municipi presenta un percentatge significativament superior als 

percentatges de la mateixa comarca, de la província i de la resta de Catalunya, a 

més la franja de més de 65 anys es manté molt per sota a la mitjana de la resta 

d’àmbits; aquest fet fa que la població de Vall-llobrega sigui bastant jove i que per 

tant l’índex d’envelliment és molt inferior al global de la comarca. 

 Població flotant i estacional 

la població de Vall-llobrega es multiplica per 2,6 durant la temporada turística, 

tenint en compte una ocupació d’un 80% de les places turístiques. Aquest fet fa 

que els serveis de què disposa el municipi hagin de fer front a un considerable 

augment de la població i conseqüentment aquest factor pot provocar limitacions en 

el correcte desenvolupament i subministració d’algun d’aquests. 
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Tot i això el pas de segona residència a primera es fa patent ja que la majoria de 

població estacional acaba utilitzant el seu habitatge secundari per viure quasi la 

meitat de l’any. 

 Immigració 

L’any 2009 un 54,63% de la població de Vall-llobrega era nascuda al mateix 

municipi o en els municipis de la comarca del Baix Empordà, un 25,96% de la 

població era nascuda a la resta de Catalunya, sumant un percentatge total de 

població nascuts a Catalunya de 80,6%. Del 19,40% restant, un 10,32% eren 

nascuts a l’Estat Espanyol i un 12,08% eren nascuts fora de l’Estat. 

Amb tot s’observa una predominança de la població nascuda a Catalunya a 

diferència d’altres municipis del Baix Empordà, de la vessant més costanera on els 

percentatges solen ser diferents. 

Del total d’individus procedents de fora de l’Estat Espanyol el grup més nombrós 

eren els provinents de la Unió Europea amb una representació del 57% 

aproximadament, en segon lloc es troben el grup d’individus originaris de la resta 

d’Europa amb una representació del 21,52%, cal destacar que el tercer grup més 

majoritari dins els estrangers era el grup format per individus d’origen americà amb 

una representació del 10,13% sobre el total d’estrangers. 

 Habitatge 

El nombre d’habitants per llar a Vall-llobrega, els anys 2001, 1996 i 1991, era 

inferior a la mitjana comarcal i catalana; des de l’any 1991 el nombre d’habitants 

per llar a Vall-llobrega a tendit a disminuir any rere any, sobretot a causa de les 

noves formes de família (monoparentals, separacions, un únic fill etc.), increment 

de la gent gran, entre d’altres. La tendència general és la reducció d’habitants per 

llar. 

Segons el cens d’habitatge de l’any 2001, al municipi de Vall-llobrega hi havia 347 

habitatges, dels quals  179 (51,6%) pertanyien a habitatges principals i 141 

(40,6%) a segona residència, la resta d’habitatges es repartien en 15 (4,3%) 

habitatges vacants i 12 (3,5%) habitatges que no entraven en cap categoria. 
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El Pla Territorial de les Comarques Gironines, estimava que a l’any 2008 hi hauria 

462 habitatges al municipi de Vall-llobrega i que el municipi patiria un creixement 

moderat en els pròxims anys. Tot i això segons dades oficials del Col·legi 

d’Aparelladors i d’Arquitectes tècnics de Girona el 2009 hi havia 443 habitatges al 

municipi de Vall-llobrega. 

La majoria dels habitatges del municipi de Vall-llobrega són de construcció recent, 

ja que van ser construïts a partir de la dècada dels anys 70 fins a l’actualitat. El 

nombre d’habitatges construïts abans del 1900 també és important ja que es tracta 

d’un nucli històric. 

E 2001 els edificis d’un sol habitatge eren majoria amb una representació del 

59,2%, els edificis de dos i tres habitatges representaven el percentatge restant i 

tendien a augmentar, per tant la urbanització del municipi evolucionava cap a 

l’augment de la densitat i concentració dels edificis en unes àrees concretes. 

L’any 2008 i 2009 a Vall-llobrega no existia cap qualificació provisional ni definitiva 

pel que fa als habitatges de protecció oficial. 

El municipi de Vall-llobrega segueix dues tendències diferents al llarg del període 

comprès entre el 1981 i el 2001. Primerament des del 1981 fins al 1991 la 

tendència que seguia el municipi era la dominància i l’augment d’habitatges 

secundaris convertint-lo en un municipi turístic situat a prop de la costa. Per altra 

banda durant el període que va des del 1991 fins al 2001 la tendència és a 

l’inversa, ja que a part de disminuir els habitatges secundaris, els habitatges 

principals augmenten espectacularment de nombre i passen a ser la primera 

tipologia d’habitatge present al municipi. 

 Cobertura de les telecomunicacions 

El municipi de Vall-llobrega gaudeix d’una bona cobertura d’emergència de la 

telefonia mòbil, però presenta deficiències en la cobertura de la TDT, i sobretot en 

la banda ampla i la xarxa Wimax, a més la xarxa ADSL no es troba present al 

municipi. Amb tot l’únic nucli que té accés a la banda ampla, és la urbanització de 

Mas Falquet. Aquest problemes són conseqüència de l’orografia del terreny (Massís 

de les Gavarres) i a la llarga distància del centre emissor de TDT més proper. 
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 Serveis sanitaris, socials i docents 

Al Vall-llobrega es troba present el consultori local mèdic especialitzat en medicina 

de família. Aquest consultori forma part de L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de 

Palamós i el seu centre hospitalari de referència és l’hospital de Palamós. Tots 

aquests equipaments són gestionats pel Consorci Assistencial del Baix Empordà. 

El Consell Comarcal del Baix Empordà és l’organisme encarregat de subministrar els 

serveis socials bàsics a tot els municipis de la comarca inclòs el municipi de Vall-

llobrega, els mitjans que utilitza són els Equips Bàsics d’Atenció Primària (EBASP), 

que constitueixen els Serveis Socials d’àmbit municipal. Aquests equips tenen 

caràcter preventiu, educatiu, normalitzador i informatiu, i a més pretenen oferir 

orientació i assessorament en temes socials. 

Els serveis socials de Palamós (SECTOR III EBASP Palamós/Vall-llobrega) són els 

encarregats d’atendre les persones i/o famílies que viuen a Palamós i a Vall-

llobrega. 

L’oferta educativa al municipi de Vall-llobrega cobreix les demandes d’educació 

infantil i d’estudis primaris. Actualment no existeix cap dèficit pel que fa a 

equipaments docents en el municipi. 

Segons el PTGC (pla territorial general de Catalunya), Vall-llobrega encaixa en la 

categoria “municipi” i per tant li correspon tenir els equipaments  de centre 

d’estudis d’infantil i primària. 

Els equipaments docents al municipi de Vall-llobrega que cobreixen les necessitats 

educatives són els següents: 

 Llar d’infants “La Quitxalla” (educació infantil) 

 CEIP Vall-llobrega (educació infantil i primària) 

Actualment està previst la construcció d’un nou centre d'infantil i primària per a 150 

alumnes al municipi de Vall-llobrega 

 Associacions, entitats i activitats 

Actualment al municipi de Vall-llobrega s’han identificat nombroses associacions i 

entitats amb diferents temàtiques, les més representatives són les següents: 
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 Cooperativa Costa Brava Centre (associació de Comerciants) 

 Fundació privada Mas pelegrí 

 Associació cultural El Recer  

 AMPA CEIP Vall-llobrega 

A més Vall-llobrega disposa de nombroses activitats lúdiques i recreatives i tallers i 

cursos d’educació no formal. Amb tot la participació de la població en les activitats 

ofertes és alta i per tan és un municipi dinamitzat tan socialment com culturalment. 

1 2 . 2 .  P U N T S  F O R T S  

PUNTS FORTS – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

 Augment de la població en les darreres dècades i a més de l’augment 
d’individus en la franja d’edat dels 0 als 14 anys (rejoveniment de la 
població) 

 
 

 Presència de transport públic escolar gestionat pel Consell Comarcal del 
Baix Empordà 

 
 

 Creixement natural positiu de la població durant el període 1975-2008 
 
 

 La majoria d’edificis són nous i/o amb un estat de conservació satisfactori 
 
 

 Territori protegit situat dins el PEIN del Massís de les Gavarres 
 
 

 Un 77,24% de la superfície del terme municipal catalogada com a sòl no 
urbanitzable 

 
 

 Un 21% de la superfície del municipi destinada als conreus 
 
 

 Presència de centres d’assistència primària i de farmàcies dins el municipi 
 
 

 Oferta docent dins del municipi arriba fins a primària a més de la futura 
construcció d’un nou CEIP 

 
 

 Elevat nombre d’entitats i associacions, com també d’una elevada 
participació ciutadana que dinamitzen les activitats culturals i socials del 
municipi 
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PUNTS FORTS – ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

 L’Ajuntament té implantat un sistema al web per poder realitzar tràmits i 
consultes online, com també descarregar-se sol·licituds 

 
 

 Predomini dels habitatges principals en front a les segones residències 
 
 

 Xarxa de camins per realitzar senderisme i BTT relacionats amb el PEIN de 
les Gavarres i gestionats pel Consell Comarcal 

 
 

 Augment de la població jove al municipi 
 
 

 Alt nivell de participació i implicació de la ciutadania amb el municipi 
 
 

 El nivell d’equipaments educatius és satisfactori, i això garantirà la 
permanència dels estudiants i de la gent jove al municipi 

 
 

 Nombre moderat de visitants a causa del turisme 
 
 

 Presència d’associacions i entitats que enforteixen les relacions entre la 
població i la dinamització del municipi 

 
 

 Presència del PEIN de les Gavarres el qual es un punt d’atracció per les 
activitats de lleure ecosostenibles mitjançant les rutes i camins per 
realitzar senderisme, ciclisme, etc. 

 
 

1 2 . 3 .  P U N T S  F E B L E S  

PUNTS FEBLES - ASPECTES DE SOSTENIBILTAT SOCIAL 
 

 La presència de les urbanitzacions augmenten l’extensió de superfície 
urbanitzada i dificulten la comunicació entre les diferents entitats de 
població 

 
 

 Activitat econòmica poc diversificada amb un important predomini del 
sector econòmic dels serveis i de la construcció, tots dos vinculats amb 
l’activitat turística 

 
 

 La població augmenta 2,6 vegades depenent de l’època de l’any, això fa 
que la població estacional es mogui al voltant dels 2.000 individus, cosa 
que fa disminuir la qualitat dels serveis existents al municipi 
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PUNTS FEBLES - ASPECTES DE SOSTENIBILTAT SOCIAL 
 

 
 La gestió i l’educació ambiental en el municipi és millorable. 

 
 

 Cobertura de telecomunicacions generalment bona, tot i que presenta 
algunes deficiències en les entitats de població més aïllades a causa de 
l’orografia 

 
 

 No hi ha presència d’habitatges de protecció oficial dins el municipi 
 
 

 No presència de centres per la 3a edat i centres d’assistència social bàsica 
dins el municipi 

 
 

 Dèficit en la presència de residències de la 3a edat de titularitat pública en 
el municipi 

 
 

 Major recobriment de l’entramat urbà 
 

 
 Deficiència temporal dels serveis públics (socials, seguretat i sanitaris) a 
causa de l’augment de població estacional 

 
 

 La trama urbana actual pot créixer fins a un 30% més, segons el Pla 
Director Territorial de l’Empordà 

 
 

 Disminució del nombre d’habitants de la llar familiar 
 
 

 La gestió ambiental als serveis municipals és millorable 
 
 

 Deficiències en els serveis i cobertura de TDT i Internet 
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13 .  QUADRE-RESUM DE  PUNTS  FORTS  I  PUNTS  

FEBLE S  

1 3 . 1 .  P U N T S  F O R T S  

MEDI FÍSIC 

 Els vessants de les Gavarres confereixen al terme un alt valor paisatgístic.   

 La major part de la zona forestal està protegida per la figura del PEIN de les Gavarres. 

 Es tendeix a la disminució de la pressió extractiva sobre els aqüífers. 

 Territori no massificat per zones urbanes. 

 El valor paisatgístic del municipi i la seva proximitat al mar afavoreixen el turisme. 

 Patrimoni arqueològic, arquitectònic i cultural del municipi protegit 

 ANÀLISI DEL TERRITORI 

 El nou POUM vol potenciar la protecció del Patrimoni del municipi 

 Superfície municipal eminentment forestal tot hi la pressió urbanística 

 Els usos del sòl no han variat significativament en els últims anys 

 Densitat de població inferior a la mitjana comarcal 

 Caràcter compacte del nucli de Vall-llobrega (Raval de baix) 

 En general bona qualitat pel que fa als espais públics 

 Existència d’espais inclosos al PEIN i a la Xarxa Natura 2000 

 El Pla Director Urbanístic de l’Empordà estableix criteris i objectius per a l’assoliment d’un 
desenvolupament sostenible 

 S’està redactant un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 

 Una xarxa de senders travessa el municipi, així com un conjunt d’itineraris dins dels espais 
naturals del terme municipal 

 La bona qualitat dels espais verds del nucli suposa un valor afegit al municipi 

 Iniciativa de la zona d’interès etnològic de Catalunya (ZIE) 

BIODIVERSITAT I PAISATGE 

 Territori extens i poc poblat. 

 Presència d’espais naturals ben conservats. 

 Inclusió de part del municipi en diverses figures de protecció (LIC, PEIN, Xarxa Natura 2000, 
etc.). 

 D.O. Empordà, I.G.P. Poma de Girona i la tramitació de la D.O.P. de l’oli de l’Empordà. 

 Realització en els últims anus d’actuacions de millora de l’entorn fluvial, a més d’una actuació 
prevista per al període 2010-2011. 

 Paisatge marcat per la presència d’un mosaic agro-forestal. 

 Realització de seguiments de l’estat ecològic de la Riera de l’Aubi. 

RISCOS AMBIENTALS 

 No es donen els condicionants necessaris per a la generació de riscos geològics per 
esfondrament ni esllavissades 

 No hi ha cap activitat que estigui classificada com a potencialment contaminant pel medi 
atmosfèric 

 El municipi pertany a l’ADF Gavarres Marítima 

 Vall-llobrega, no està declarat com a municipi vulnerable per a la contaminació de nitrats 

 Es tenen detectats elspunts de risc per la seva possible inundació 

 Interès de les administracions per a la protecció dels recursos hídrics 

 Els aqüífers de les rieres d'Aubi i de Calonge, són aqüífers protegits 
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 Vall-llobrega disposa de diversos manuals d’actuacions específics per riscos d’origen natural i 
antròpics 

 Vall-llobrega ha redactat els Plans d’Actuació municipal, INFOCAT, NEUCAT i INUNCAT 

 Es considera que el municipi té risc un baix d’inundació 

MOBILITAT 

 Presència de la C-31, que connecta el municipi amb la xarxa principal de carreteres 

 La major part de desplaçaments obligats generats intermunicipals es donen entre el municipi 
de Vall-llobrega i Palamós, fet que afavoreix i facilita la implantació de mitjans de transport 
públic entre ambdós municipis 

 La major part de desplaçaments obligats cap al municipi tenen com a destí el polígon 
industrial de Vall-llobrega, situat al peu de la C-31, pel que s'evita el pas de vehicles pel nucli 

 Existència d'un transport públic en autobús que connecta el municipi amb Palamós, Girona i 
Barcelona i Palafrugell i a Sant Feliu de Guíxols  

 Existència d'estudis per implantar un sistema de tren-tramvia que realitzi una anella a les 
Gavarres 

BALANÇ DE L’AIGUA 

 Separació d’aigües pluvials i fecals en les noves àrees d’urbanització 

 Les aigües residuals són tractades a l’EDAR de Vall-llobrega 

 Existència d’estudis de seguiment de l’estat físic, químic i ecològic de la Riera d’Aubi (realitzat 
pel Consorci de la Costa Brava) 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

 Bona situació i climatologia que afavoreixen el rentat i la dispersió de contaminants 
atmosfèrics 

 Bona qualitat de l’aire, d’acord amb el conjunt de la Zona de Qualitat Ambiental (ZQA) 
número 9, Empordà 

 No existeixen problemes significatius a l’atmosfera derivats de la contaminació lluminosa o 
odorífera 

 El municipi de Vall-llobrega disposa d’un Pla d’Adequació municipal d’enllumenat públic, des 
de l’any 2007, que zonifica el territori en funció del grau de protecció envers a la contaminació 
lluminosa 

 No s’han detectat episodis significatius de contaminació atmosfèrica al municipi de Vall-
llobrega 

 La qualitat de l’aire és globalment bona 

SOROLL 

 No hi ha un excessiu problema amb el soroll, llevat del que es produeix a les infraestructures 
viàries i al polígon industrial 

 La principal activitat industrial (polígon industrial) i la C-31 es troben a certa distància del 
nucli urbà del municipi 

 En els últims anys no hi ha hagut queixes veïnals a causa del soroll 

 Mapa de capacitada acústica realitzat i aprovat 

 Aplicació de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i aprovació dels 
mapes de capacitat acústica 

RESIDUS 

 Lleugera disminució del total de residus municipals recollits recentment 

 El total de residus municipals recollits selectivament es manté en els últims anys però els 
residus municipals de rebuig han disminuït 

 La generació de residus per habitant i dia es redueix 

 Augment del nombre de contenidors per a diferents recollides 

 Implantació del compostatge casolà en el municipi 

 Existència del servei mensual de deixalleria mòbil 
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 Existència d’un servei de neteja viària encara que mínim 

 La majoria de residus industrials són considerats no perillosos 

 Poca generació de residus ramaders en el municipi 

 La generació de residus industrials s’ha mantingut al llarg dels anys no augmenta 

ENERGIA 

 El municipi de Vall-llobrega presenta una bona radiació solar, per tant es considera un 
municipi eficient per generar energia solar 

 El municipi de Vall-llobrega es considera eficient en la generació d’energia eòlica 

 El municipi disposa d’una xarxa de gas natural que dóna servei a tots els nuclis del municipi, a 
excepció de la urbanització Mas Falquet.  

 El municipi disposa d’un Pla municipal d’adequació de l’enllumenat públic que garanteix la 
reducció de la despesa energètica en aquest servei 

 Situació favorable per disposar d’energies renovables. Alta radiació solar i potencial en 
biomassa 

ASPECTES DE SOSTENIBILTAT ECONÒMICA 

 Economia de serveis lligada al turisme, motor de l’economia local 

  Sector industrial prou important basat en petites indústries ubicades en el polígon industrial 

 Existència de l’Aula Gastronòmica de l’Empordà, element dinamitzador de la gastronomia 
empordanesa 

 Cap activitat industrial de Vall-llobrega està subjecte al règim d’autorització ambiental 

 Presència de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, associació 
que agrupa més de 450 empreses del món de l’hostaleria i turisme 

 El municipi ofereix diverses places hoteleres distribuïdes entre un hotel i un càmping 

 Presència de diversos restaurants i un celler que complementen l’oferta turística 

 El patrimoni natural i arquitectònic del municipi contribueixen a l’oferta turística oferint rutes 
de senderisme i cicloturístiques 

ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 Augment de la població en les darreres dècades i a més de l’augment d’individus en la franja 
d’edat dels 0 als 14 anys (rejoveniment de la població) 

 Presència de transport públic escolar gestionat pel Consell Comarcal del Baix Empordà 

 Creixement natural positiu de la població durant el període 1975-2008 

 La majoria d’edificis són nous i/o amb un estat de conservació satisfactori 

 Territori protegit situat dins el PEIN del Massís de les Gavarres 

 Un 77,24% de la superfície del terme municipal catalogada com a sòl no urbanitzable 

 Un 21% de la superfície del municipi destinada als conreus 

 Presència de centres d’assistència primària i de farmàcies dins el municipi 

 Oferta docent dins del municipi arriba fins a primària a més de la futura construcció d’un nou 
CEIP 

 Elevat nombre d’entitats i associacions, com també d’una elevada participació ciutadana que 
dinamitzen les activitats culturals i socials del municipi 

 L’Ajuntament té implantat un sistema al web per poder realitzar tràmits i consultes online, 
com també descarregar-se sol·licituds 

 Predomini dels habitatges principals en front a les segones residències 

 Xarxa de camins per realitzar senderisme i BTT relacionats amb el PEIN de les Gavarres i 
gestionats pel Consell Comarcal 

 Augment de la població jove al municipi 

 Alt nivell de participació i implicació de la ciutadania amb el municipi 

 El nivell d’equipaments educatius és satisfactori, i això garantirà la permanència dels 
estudiants i de la gent jove al municipi 
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ASPECTES DE SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 Nombre moderat de visitants a causa del turisme 

 Presència d’associacions i entitats que enforteixen les relacions entre la població i la 
dinamització del municipi 

 Presència del PEIN de les Gavarres el qual es un punt d’atracció per les activitats de lleure 
ecosostenibles mitjançant les rutes i camins per realitzar senderisme, ciclisme, etc. 

 
 

1 3 . 2 .  P U N T S  F E B L E S  

MED FÍSIC 

 Rieres i torrents amb curs d’aigua intermitent. 

 No existeix cap punt de control de les aigües superficials al terme municipal 

 La edafologia del territori ha estat poc estudiada. No existeix cartografia del tipus de sòls 

 Presència de recursos hídrics subterranis molt vulnerables a la contaminació 

 Diferents pressions afecten als recursos hídrics subterranis del territori 

ANÀLISI DEL TERRITORI 

 Fragmentació de part dels usos del sòl (conreus, forestal, prats, etc.) 

 L’augment de la superfície forestal juntament amb l’augment de les àrees residencials i la 
disminució d’espais de conreu, pot fer augmentar el risc d’incendi forestal 

 La trama urbana actual pot créixer fins a un 30% més, segons el Pla Director Territorial de 
l’Empordà 

 Les urbanitzacions amb habitatges residencial unifamiliars i aïllats, són altament consumidores 
de sòl 

 Es troben a faltar espais verds públics en les àrees residencials llunyanes als nuclis urbans, 
malgrat que aquests es veuen compensats pels espais naturals pròxims a aquestes àrees 

 Inexistència de l'inventari de camins del Consell Comarcal del baix Empordà 

 L’ampliació i millora de les infraestructures viàries, com la C-31 pot fragmentar encara més el 
territori 

 Inexistència d’un Pla Especial de béns d’interès cultural 

 El Pla general de Vall-llobrega de l’any 1982 no s’ajusta a les disposicions de l’actual llei 
d’urbanisme i altres disposicions de planejament directriu superior 

BIODIVERSITAT I PAISATGE 

 Presència de la gambúsia (peix al·lòcton), que pot desplaçar altres espècies autòctones. 

 Presència d’espècies de flora al·lòctona. 

 Elevades pressions sobre la Riera de l’Aubi. 

RISCOS AMBIENTALS 

 El municipi té un alt risc d’incendi forestal 

 El risc per transport de mercaderies perilloses està considerat com a moderat 

 Risc de Contaminació dels recursos hídrics a causa d’activitats antròpiques 

 Àrees urbanitzades en zones inundables 

 Vall-llobrega, tot i trobar-se relativament allunyat de les zones d’epicentres sísmics, està 
considerat un municipi amb un risc elevat de patir danys a causa de terratremols 

 En la carretera C-31 hi ha diversos trams de concentració de Col·lisió amb Ungulats 

 Possibles extraccions hídriques desmesurades en tot el territori 

 Pressió turística sobre els recursos naturals dels territori 

MOBILITAT 

 La C-31, presenta un pas de vehicles molt elevat, amb més de 6 milions de vehicles anuals 
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 La C-31, i la seva reconversió en autovia, és la via que presenta els principals impactes 
ecològics i paisatgística, suposant un important efecte barrera entre les Gavarres i el front 
litoral 

 Manca de dades actualitzades sobre els hàbits de mobilitat 

 Elevat índex de motorització 

 Baix grau d'utilització del transport públic 

 El servei de transport públic a Barcelona és força dificultós ja que s’ha d’utilitzar dues línies  

 Manca d'una xarxa estructurada de zones i eixos per a vianants i bicicletes, per als 
desplaçaments a l'interior del nucli, si bé el POUM preveu actuar en aquest sentit 

BALANÇ DE L’AIGUA 

 La major part del municipi presenta un sistema de clavegueram unitari 

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

 El municipi de Vall-llobrega presenta un balanç lleugerament negatiu respecte el balanç 
d’emissió de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 

 El trànsit de vehicles de la xarxa viària local és el principal agent responsable de l’emissió de 
diòxid de carboni (CO2), d’òxids de nitrogen (NOX) i de monòxid de carboni (CO) 

 No hi ha cap estació de control de la contaminació atmosfèrica en el municipi que faciliti 
informació detallada sobre quin és el nivell dels principals contaminants atmosfèrics 

 Increment constant del parc mòbil del municipi que incrementa per tant, les emissions 
derivades del trànsit de vehicles en vies urbanes 

 La conjuntura econòmica actual pot frenar inversions en el camp de les energies renovables i 
en actuacions adreçades a la reducció de les emissions de gasos contaminants 

SOROLL 

 L’alt volum de trànsit pesat que circula per la carretera C-31 

 Elevada concentració de sorolls a la C-31 i al polígon industrial de Vall-llobrega 

 El municipi de Vall-llobrega no té cap ordenança reguladora dels sorolls i de les vibracions 

RESIDUS 

 Lleugera disminució dels residus recollits recentment en les recollides selectives de paper i 
cartró, envasos, vidre i FORM 

 Manca d’un servei de recollida de mobles i trastos vells 

 La generació de residus pateix estacionalitat de manera que a l’estiu, quan més afluència 
turística hi ha, la generació de residus incrementa molt. 

 Manca d’una deixalleria municipal que està oberta cada di 

 Manca d’una ordenança reguladora de les runes i residus de la construcció 

 Manca d’una ordenança reguladora de l’aplicació de fems, purins i fangs de depuradora 

 ENERGIA 

 Els combustibles líquids (benzina i gasoil) són les fonts d’energia més utilitzades 

 El transport és el sector que consumeix més energia del municipi 

 No es disposa de dades sobre el consum energètic municipal ni de l’enllumenat públic 

 Baix grau d’implantació d’energies renovables en equipaments públics i en habitatges 
particulars 

 Es desconeix el grau d’utilització d’energies renovables al municipi 

 Increment del parc mòbil municipal amb el conseqüent increment del consum de combustibles 
líquids 

 Conjuntura econòmica actual que pot condicionar futures inversions en el camp de les 
energies renovables 

ASPECTES DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
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 Dependència laboral exterior i pèrdua de l’atracció laboral en els últims anys 

 Forta estacionalitat de l’ocupació ja que durant l’estiu el nombre de contractacions laborals 
incrementa 

 Creixement inesperat de l’atur lligat a la crisi econòmica, sobretot de la construcció 

 L’atur femení ha estat gairebé sempre superior a l’atur masculí 

 Els joves són el col·lectiu de població que més pateixen l’atur 

 Disminució continuada de la població ocupada al sector primari, amb manca de noves 
generacions que s’hi dediquin 

 Ramaderia gairebé inexistent, amb només una explotació activa 

 Activitat pesquera gairebé nul·la, malgrat la proximitat a la mar 

 Davallada del sector de la construcció degut a la crisi econòmica 

 Oferta comercial gairebé inexistent, fet que provoca que la majoria de població de Vall-
llobrega es desplaci a altres municipis per comprar 

ASPECTES DE SOSTENIBILTAT SOCIAL 

 La presència de les urbanitzacions augmenten l’extensió de superfície urbanitzada i dificulten 
la comunicació entre les diferents entitats de població 

 Activitat econòmica poc diversificada amb un important predomini del sector econòmic dels 
serveis i de la construcció, tots dos vinculats amb l’activitat turística 

 La població augmenta 2,6 vegades depenent de l’època de l’any, això fa que la població 
estacional es mogui al voltant dels 2.000 individus, cosa que fa disminuir la qualitat dels 
serveis existents al municipi 

 La gestió i l’educació ambiental en el municipi és millorable. 

 Cobertura de telecomunicacions generalment bona, tot i que presenta algunes deficiències en 
les entitats de població més aïllades a causa de l’orografia 

 No hi ha presència d’habitatges de protecció oficial dins el municipi 

 No presència de centres per la 3a edat i centres d’assistència social bàsica dins el municipi 

 Dèficit en la presència de residències de la 3a edat de titularitat pública en el municipi 

 Major recobriment de l’entramat urbà 

 Deficiència temporal dels serveis públics (socials, seguretat i sanitaris) a causa de l’augment 
de població estacional. 

 La trama urbana actual pot créixer fins a un 30% més, segons el Pla Director Territorial de 
l’Empordà 

 Disminució del nombre d’habitants de la llar familiar 

 La gestió ambiental als serveis municipals és millorable 

 Deficiències en els serveis i cobertura de TDT i Internet 
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